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TOIMINTA SÄHKÖNJAKELUN SUURHÄIRIÖSSÄ

1 JOHDANTO
Tämä raportti perustuu Energiateollisuus ry:lle vuoden 2012 alussa tehtyyn
selvitykseen jakeluverkkoyhtiöiden toiminnasta suurhäiriöissä. Selvityksen
tavoitteena oli löytää keinoja sähkönjakelutoimialan toiminnan kehittämiseksi
jakamalla eri toimijoiden kokemuksia suurhäiriötoiminnasta hyvien käytäntöjen
muodossa.
Selvitys kohdistettiin koskemaan verkkoyhtiön varautumista suurhäiriöön sekä
toimintaa suurhäiriön aikana ja sen jälkeen. Se rajattiin koskemaan lähinnä
myrskyrintamien ja voimakkaiden alueellisten sääilmiöiden aiheuttamia
suurhäiriöitä. Selvityksessä ei ole huomioitu tulvariskiä, eikä siinä oteta kantaa
sähköverkon säävarmuuden kehittämiseen.
Myrskyjen aiheuttamat suurhäiriöt johtuvat pääasiassa ilmajohtoverkon
vaurioitumisesta. Tämän vuoksi asiaa on tarkasteltu lähinnä maaseutuyhtiöiden
näkökulmasta. Häiriöt kaupunkiyhtiöiden maakaapeloiduissa sähköverkoissa ovat
luonteeltaan erilaisia kuin maaseutuverkoissa.
Selvitystä varten Reneco haastatteli yhteensä 29 henkilöä, joista noin puolet oli
verkkoyhtiöiden edustajia ja loput urakointiyhtiöiden sekä muiden sidosryhmien
edustajia. Haastateltavat henkilöt työskentelivät verkkoyhtiöiden ja urakointiyhtiöiden liiketoimintajohdossa, käytönjohdossa, viestinnässä ja työnjohdossa.
Lisäksi haastateltiin Pelastuslaitoksen, median, kantaverkkoyhtiön, vakuutusyhtiön,
tukkuliikkeen ja tietojärjestelmätoimittajan edustajia sekä meteorologia.
Raportissa on käsitelty suurhäiriötoimintaa prosessina. Varsinainen toiminta on
kuvattu prosessiosuudessa. Johtaminen, viestintä, asiakaspalvelu ja resurssien
hallinta liittyvät useisiin prosessin vaiheisiin, joten niitä on käsitelty omina
osioinaan.
Selvityksessä löydettiin runsaasti hyviä käytäntöjä sekä tunnistettiin keskeiset
pullonkaulat ja strategiset valinnat, jotka verkkoyhtiön on tehtävä voidakseen
varautua häiriöihin. Raportti on kirjoitettu synteesinä sekä haastateltujen että
raportin tekijöiden omista näkemyksistä. Siinä on lukuisia näkemyksiä ja erilaisille
verkkoyhtiöille soveltuvia käytäntöjä, joita he voivat valintansa mukaan hyödyntää
ja muokata omaan toimintaansa sopiviksi.
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2 JOHTOPÄÄTÖKSET
Suurhäiriötoiminnan kehittäminen on nopein tapa lyhentää sähkökatkojen kestoa
ja parantaa asiakastyytyväisyyttä suurhäiriötilanteissa.
Perinteisesti suurhäiriöitä on lähestytty insinöörimäisesti, käyttövarmuuden ja
viankorjauksen näkökulmista. Toiminta suurhäiriössä on keskittynyt sähkönjakelun palauttamiseen. Yhteiskunnan sähköriippuvuuden kasvaessa suurhäiriökin
on muuttunut laajemmaksi asiaksi, jossa on yhä enemmän huomioitava myös sen
aiheuttamia vaikutuksia verkkoyhtiön asiakkaille ja yhteiskunnalle sekä
energiayhtiön maineelle ja taloudelle.
Verkkoyhtiöiden suurhäiriöön liittyvä toiminta jakautuu kahteen päävaiheeseen:
varautumiseen sekä varsinaiseen toimintaan suurhäiriön aikana. Kuvassa 1 on
kuvattu näihin liittyvät päävaiheet.

Kuva 1. Suurhäiriöprosessi ja varautuminen suurhäiriöön
Varautumistoiminta ja toiminta suurhäiriön aikana muodostavat verkkoyhtiön
kannalta hyvin laajan kokonaisuuden, joka koskettaa lähes kaikkia verkkoyhtiön
toimintoja ja osin koko energiayhtiönkin toimintoja. Raportissa on käsitelty
suurhäiriötä koko sen laajuudessaan. Seuraavassa käydään läpi selvityksen
merkittävimmät havainnot ja johtopäätökset.
Varautuminen
Eräs selvityksen keskeisimmistä havainnoista on varautumisvaiheen toimenpiteiden suuri merkitys suurhäiriötoiminnassa onnistumiselle. Verkkoyhtiöt ovat
panostaneet suurhäiriön aikaisen toiminnan suunnitteluun, mutta niillä on vielä
mahdollisuuksia kehittää toimintaansa varautumisen osalta.
Onnistunut varautuminen ja toiminta suurhäiriön aikana ovat mahdollisia, kun
toiminta suunnitellaan systemaattisesti etukäteen, huomioiden sekä
suurhäiriötoiminnan tavoitteet että siihen liittyvät strategiset valinnat. Eräs
keskeisimmistä strategisista valinnoista on myrskytuhojen ja jakeluhäiriöiden
odotettu maksimilaajuus, joka toimii mitoituskriteerinä toiminnan suunnittelulle.
Jokaisen verkkoyhtiön on itse määriteltävä tämä laajuus. Päätöstä tehdessään
verkkoyhtiö joutuu punnitsemaan asiaa niin liiketoiminnallisten tavoitteiden,
10 (160)

yhteiskunnallisten tarpeiden kuin sähkömarkkinalain ja Energiamarkkinaviraston
valvontamallinkin kautta. Nämä ovat osin ristiriidassa keskenään.
Suurhäiriön aikainen toiminta suunnitellaan ensin, koska se määrittää
minkälaiseen toimintaan pitää varautua. Sen perusteella määritellään varautumisen
tavoitetila. Tavoitetilassa huomioidaan kaikki varautumisen osa-alueet, kuten
korjaustoiminta, materiaalihallinta, viestintä ja huoltotoiminnot. Tavoitetila
määrittää esimerkiksi tarvittavien henkilö- ja materiaaliresurssien määrät sekä
järjestelmien kapasiteetit.
Tavoitetilaan pääseminen edellyttää kehitysprojektia, jolla nykytilasta päästään
varautumisen tavoitetilaan. Käytännössä projekti koostuu useista kehitysprojekteista. Jotta verkkoyhtiö olisi varautunut suurhäiriöön, sen tulisi olla koko
ajan varautunut tavoitetilan mukaisesti. Tämä edellyttää säännöllistä seurantaa ja
varautumistason ylläpitämistä. Sekä tavoitetilaan pääseminen että sen
ylläpitäminen vaativat vahvaa johtamista.

Kuva 2. Varautumisen suunnittelu
Jos sähkönjakelun häiriöt ja myrskytuhot ovat ennakoitua laajempia, verkkoyhtiö
joutuu toimimaan epävarmassa tilanteessa, jolloin esimerkiksi resursseja ja
11 (160)

materiaaleja joudutaan hankkimaan sieltä mistä niitä on vielä saatavilla.
Tällaiseenkin tilanteeseen liittyvät toimintatavat voidaan suunnitella etukäteen
varautumisen yhteydessä.
Tilannekuva
Selvityksessä havaittiin, että verkkoyhtiön hahmottaman tilannekuvan laadulla ja
sen muodostamisen nopeudella on ratkaiseva merkitys toiminnan tehokkuudelle.
Tilannekuva on oleellinen toiminnan johtamisen ja sähköverkon käyttötoiminnan
kannalta mutta sitä tarvitaan myös kaikilla muilla toiminnan osa-alueilla,
esimerkiksi asiakaspalvelussa ja viestinnässä.
Tilannekuvan nopea muodostaminen edellyttää aktiivista tiedustelutoimintaa, jossa
hyödynnetään samanaikaisesti lukuisia tiedustelukeinoja ja -välineitä, kuten
helikoptereita, etäluettavia sähkömittareita sekä kenttähenkilökunnan ja
asiakkaiden tekemää havainnointia. Tulevaisuudessa tilannetietoja voitaneen
kerätä kentältä myös vapaaehtoisten kansalaisjärjestöjen ja uusien teknisten
apuvälineiden, kuten lennokkien ja satelliittikuvien avulla.
Tilannekuva pitää sisällään kaiken tarvittavan tilannetiedon, kuten tiedot
jakeluverkosta ja sen kytkentätilanteesta, myrskytuhoista ja vioista, asiakkaista ja
asiakkaiden prioriteeteista, säätilasta, käytettävissä olevista resursseista,
materiaaleista ja varaosista sekä sähkönjakeluun liittyvistä tehtävistä. Vaikka
verkkoyhtiöllä on vain yksi tilannekuva, kukin sidosryhmä tarkastelee sitä omasta
näkökulmastaan ja hyödyntää tietoja omiin tarkoituksiinsa.
Suurhäiriön alussa on suuri tarve kunnolliselle tilannekuvalle erityisesti
jakeluverkon myrskytuhojen osalta. Alkuvaiheessa vikoja on paljon mutta
resursseja rajallisesti. Tilannekuvan muodostaminen on liian hidasta niin
johtamisen, viestinnän kuin asiakaspalvelunkin kannalta. Ilman kattavaa ja
yksityiskohtaista tilannekuvaa ei voida muun muassa antaa arvioita häiriöiden
kestosta, eikä kohdistaa viankorjausta oikeisiin kohteisiin.
Tilannekuvaa jaetaan miltei reaaliaikaisesti lukuisille erityyppisille vastaanottajille,
joilla on erilaiset tarpeet tilannetiedolle, erilaiset taidot tulkita sitä sekä erilaiset
työkalut sen käsittelyyn. Tämä edellyttää tilannekuvan sähköistä käsittelyä ja yhtä
tietolähdettä, josta tietoa jaetaan samansisältöisenä kaikille osapuolille.
Tilannekuvasta ei ole hyötyä, ellei oleellista tietoa kyetä visualisoimaan
vastaanottajan ymmärtämään muotoon. Monissa tapauksissa tämä tarkoittaa
karttapohjaista esitystapaa.
Asiakasviestintä
Asiakasviestinnällä on merkittävä vaikutus sekä asiakastyytyväisyyteen että
yrityksen imagoon. Nykyaikaisen asiakasviestinnän perustana toimii vahva
palveluasenne, joka perustuu ajatukseen asiakkaasta toiminnan keskipisteenä.
Tämä on merkittävä laajennus perinteiseen suurhäiriötoimintaan, jossa on
keskitytty lähinnä sähkönjakelun palauttamiseen.
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Asiakkaiden viestinnälliset tarpeet todettiin varsin yksinkertaisiksi. Asiakkaat
haluavat ensin varmistaa, että sähköyhtiö tietää heidän sähkökatkostaan.
Seuraavaksi he haluavat tietää omalta osaltaan kuinka kauan sähkökatko kestää ja
mihin tulisi varautua. Näiden tietojen perusteella he päättävät miten tilanteessa
kannattaa toimia.
Verkkoyhtiöllä on käytettävissään useita omassa hallinnassa olevia asiakasviestinnän kanavia, kuten puhelinpalvelu, nettisivut, tekstiviestit ja sosiaalinen
media. Näiden lisäksi verkkoyhtiöt voivat hyödyntää asiakasviestinnässään myös
alueradioita ja Pelastuslaitosta. Käyttämällä tarjolla olevia viestintäkanavia
monipuolisesti, voidaan asiakkaat tavoittaa kattavasti ja välttää yksittäisten
kanavien ruuhkautumista. Tämä edellyttää suunnitelmallisuutta ja riittäviä
viestintäresursseja suurhäiriön aikana.
Resurssien optimaalinen käyttö
Suurhäiriötoiminnan keskeiseksi pullonkaulaksi todettiin resurssien saatavuus ja
tehokas käyttäminen. Pullonkaulaa voidaan lievittää varmistamalla resurssien
saatavuus sopimuksilla eri toimijoiden kanssa, mitoittamalla resurssit
varautumisen perustana olevien häiriöiden ja myrskytuhojen laajuuden mukaisesti,
sekä käyttämällä valittua resurssimäärää kaikissa suurissa häiriöissä. Tällöin
voidaan toimia ennalta muodostetun toimintasuunnitelman mukaisesti. Mikäli
suurhäiriö on laajuudeltaan määriteltyä pienempi, suuremmalla resurssimäärällä
sähköt saadaan palautettua nopeammin.
Resurssien kokonaismäärän lisäksi varautumisessa tulee huomioida
resurssimäärien tasapaino eri henkilöryhmien välillä. Esimerkiksi käytönvalvojia ja
käytönvalvonnan työpisteitä tulee olla oikeassa suhteessa kentällä työskenteleviin
resursseihin nähden.
Riippumatta siitä kuinka paljon resursseja on käytössä, niiden käyttö tulee voida
optimoida. Tämä edellyttää hyvää tilannekuvaa ja toiminnan painopisteiden
asettamista sekä korjauskohteiden priorisointia.
Suurhäiriötilanteessa suuruuden ekonomia voi kääntyä itseään vastaan, mikäli
resurssit eivät ole hallinnassa ja tehokkaassa käytössä. Suuren resurssimäärän
hallinta ympäri vuorokauden edellyttää huolellisesti suunniteltuja resurssienhallinnan menettelyjä muun muassa resurssien kutsumisessa, työskentelevien
henkilöiden pätevyyksien varmistamisessa, työvuorojen suunnittelussa ja
tiedottamisessa, työ- ja lepoaikojen seurannassa, sekä ylitöiden ja hätätöiden
hallinnassa.
Suurhäiriö edellyttää vuorotyötä, joka tuo edelleen uusia haasteita toiminnalle.
Vuorotyöhön siirtyminen ja vuorotyön pitkäaikainen ylläpitäminen ei ole yksin
käyttö- ja kunnossapito-organisaatioiden ongelma, vaan se koskee yhtälailla
muitakin toimintoja, kuten viestintää, yritysjohtoa, asiakaspalvelua ja
tietohallintoa. Nämä yksiköt eivät ole aina valmistautuneet suurhäiriöön samalla
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tavoin kuin käyttö- ja kunnossapitotoiminta. Vuorotyön asettamat haasteet ovat
ratkaistavissa huolellisella ennakkosuunnittelulla.
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3 SUURHÄIRIÖPROSESSI
Sähkönjakelun suurhäiriöllä tarkoitetaan vakavaa sähkönjakelun häiriötä, jossa
jakelun palauttaminen normaalitilaan edellyttää suurta resurssien käyttöä sekä
muutoksia verkkoyhtiön normaaliin organisaatioon ja toimintatapoihin. Suurhäiriön vianselvityksessä ja -korjauksessa otetaan käyttöön lisäresursseja, kuten
helikoptereita ja metsätyökoneita sekä tehdään tiivistä yhteistyötä viranomaisten
kanssa. Suurhäiriössä henkilöiden tehtävänkuvat ja käskyvaltasuhteet muuttuvat
normaalitilanteeseen nähden.
Suurhäiriölle ei ole yleispätevää määritelmää. Sähkönjakelun häiriö julistetaan
suurhäiriöksi verkkoyhtiön toimesta, yhtiön itsensä valitsemien kriteerien
mukaisesti. Tällaisia kriteerejä voivat olla esimerkiksi lauenneiden keskijännitejohtolähtöjen lukumäärä, sähköttömien muuntopiirien määrä tai sähköttömien
asiakkaiden määrä. Myös verkkoyhtiön koko ja sen valitsemat toimintatavat
vaikuttavat siihen minkä laajuinen häiriö on suurhäiriö.
Häiriötilanne ei ole suurhäiriö silloin, kun sähkönjakelu palautetaan tavanomaisilla
resursseilla, korjaustyötä tehdään normaalina urakkatyönä, eikä toimintaa ole
tarvetta organisoida normaalista poikkeavasti.
Seuraavissa kappaleissa käsitellään suurhäiriötä prosessina.

3.1 Suurhäiriöprosessin perustiedot
3.1.1 Prosessin yleiskuvaus
Myrskyt ja muut luonnonilmiöt aiheuttavat sähköverkolle laajoja tuhoja ja
verkkoyhtiön asiakkaille pitkiä sähkönjakelun keskeytyksiä. Suurhäiriöprosessin
tavoitteena on palauttaa sähkönjakelu kaikille verkkoyhtiön asiakkaille
mahdollisimman nopeasti, kuitenkin siten, että kaikki oleelliset reunaehdot tulevat
huomioiduiksi.
Suurhäiriöprosessia koskevia reunaehtoja ovat mm. sähkö- ja
työturvallisuusnäkökohdat sekä sähkömarkkinoita koskevat lait ja asetukset,
mukaan lukien verkkoyhtiöitä koskeva valvontamalli.
Prosessiin tunnistettiin viisi päävaihetta, jotka on kuvattu alla olevassa kuvassa:

Kuva 3. Suurhäiriöprosessin päävaiheet
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3.1.2 Prosessin omistaja
Suurhäiriöprosessilla on yksi omistaja, jolle on tärkeää prosessin tehokas toiminta
ja lopputulosten laatu. Omistajan velvoitteena on vastata prosessin suunnittelusta
ja dokumentoinnista, prosessin toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä sekä
varmistaa työntekijöiden tietoisuus prosessikokonaisuudesta ja omista rooleista.
Suurhäiriöprosessin omistaja voi olla esimerkiksi verkkoyhtiön toimitusjohtaja,
verkkoliiketoiminnasta vastaava johtaja, käyttövarmuudesta vastaava henkilö tai
käytönjohtaja.
Hyvä käytäntö
Suurhäiriöprosessista vastaa vain yksi henkilö. Vastuu suurhäiriön eri
osa-alueisiin varautumisesta jakautuu helposti monille tahoille, jotka toimivat
itsenäisesti. Varautumiseen jää helposti aukkoja, ellei vastuu ole keskitetty
yhdelle taholle.
3.1.3 Prosessin asiakkaat
Suurhäiriöprosessin tärkeimpänä tavoitteena on sähkönjakelun palauttaminen
verkkoyhtiön asiakkaille. Suurhäiriöprosessin asiakkaita ovat näin ollen sen
loppuasiakkaat, sähkön käyttäjät.
Prosessi palvelee myös muita sidosryhmiä, kuten Pelastuslaitosta ja muita
viranomaisia, mutta näidenkin toiminta tähtää loppuasiakkaiden palvelemiseen.
3.1.4 Prosessin heräte
Suurhäiriöön varautuminen on jatkuvaa toimintaa. Valmistautuminen suurhäiriöön
alkaa heti, kun verkkoyhtiö saa tiedon uhkaavasta sääilmiöstä, joka todetaan niin
vakavaksi, että on syytä käynnistää valmistautumistoimenpiteet.
3.1.5 Prosessin lopputulokset
Suurhäiriöprosessin lopputuloksena:
1. Sähkönjakelu on palautettu normaalitilaan kaikkien asiakkaiden osalta
2. Sähköverkko on korjattu entiselleen tai sitä on uusittu rakentamalla
toisenlainen, paremmin tarkoitusta palveleva sähköverkko
3. Kaikki korvausasiat on käsitelty
4. Kaikki asiakkaiden tekemät reklamaatiot on käsitelty
5. Kaikki suurhäiriön edellyttämät raportit ovat valmiit
6. Laskutusasiat on selvitetty eri toimijoiden välillä
7. Kehitysehdotukset on koottu suurhäiriötoimintaan osallistuneilta
8. Kehitysehdotukset on välitetty muille sidosryhmille
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3.1.6 Prosessin mittarit
Suurhäiriöprosessin toimintaa seurataan mm. seuraavilla mittareilla:
1. Keskeytyksen aiheuttama haitta
2. CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index), keskimääräinen
jakelun palauttamisaika
3. SAIDI (System Average Interruption Duration Index), vikojen keskimääräinen
kestoaika asiakasta kohden tarkasteluajanjaksolla
4. Vakiokorvausten kokonaismäärä ja määrät aikajaksoittain
5. Asiakastyytyväisyys suurhäiriöihin liittyen
6. Media-analyysin tulos: positiivisten, neutraalien ja negatiivisten uutisten
osuudet
Nämä mittarit kuvaavat suurhäiriötoiminnan onnistumista kokonaisuutena. Ne
eivät kerro millä osa-alueilla suurhäiriötoiminta onnistui tai epäonnistui.
Osaprosessien mittaamisessa on käytettävä yksityiskohtaisempia mittareita. Tällä
hetkellä suurhäiriötoiminnassa onnistumista ei pääsääntöisesti mitata
yksityiskohtaisilla mittareilla.
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3.2 Vaihe 1: Varautuminen suurhäiriöön
3.2.1 Yleistä
Suurhäiriöön varautumisella pyritään varmistamaan sähkönjakelutoiminnan
jatkuvuutta
olla varautunut verkkoyhtiön
määrittelemän laajuiseen suurhäiriöön kaikkien toiminnallisten osa-alueiden
suhteen. Tämä suurhäiriön laajuus on
keskeinen strateginen valinta.
Myrskytuhot ja muut luonnonilmiöt ovat
merkittävä mutta eivät ainoa syy suurVain hyvin suunniteltu toiminta
häiriöön varautumiselle. Verkkoyhtiöt
suurhäiriössä mahdollistaa hyvän
varautumisen. Kun toiminta
joutuvat samanaikaisesti varautumaan
suurhäiriön aikana on suunniteltu
myös muihin uhkaaviin
kattavasti ja huolellisesti, asiat
poikkeustilanteisiin, kuten kantaverkon ja
tulevat huomioitua myös
alueverkkojen vikoihin, jakeluverkon
varautumisessa.
teknisiin häiriöihin, suuronnettomuuksiin,
Vain hyvin suunniteltu ja toteutettu
kansallisen tason sähköpulaan,
varautuminen mahdollistaa
tietoturvauhkiin, ilkivaltaan ja terrorismiin
onnistumisen suurhäiriötoiminnassa.
sekä erilaisiin markkinahäiriöihin, kuten
työtaisteluihin tai materiaalien ja
polttoaineiden saatavuus- tai
toimitusongelmiin. Tässä raportissa on keskitytty sääilmiöiden aiheuttamiin
sähkönjakelun suurhäiriöihin.
Suurhäiriöön voidaan varautua vain, jos suurhäiriötä pidetään mahdollisena, ja
jopa melko todennäköisenä tapahtumana. Suurhäiriöön varautumisella
tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä toimenpiteitä, joita tehdään nimenomaan
suurhäiriötilannetta silmällä pitäen, ei niitä toimenpiteitä, joita tehdään, jotta
suurhäiriötä ei pääsisi syntymään (investointi- ja kunnossapitosuunnittelu).
Suurhäiriöön varautumisella tarkoitetaan seuraavien toimintojen suunnittelua ja
toteutusta:
1. Toiminta suurhäiriön aikana (suurhäiriövaihe)
2. Toiminta ennen suurhäiriötä (varautumisvaihe)
Suurhäiriön aikainen toiminta suunnitellaan ensin, koska se määrittää
minkälaiseen toimintaan pitää varautua. Sen perusteella määritellään varautumisen
tavoitetila. Tavoitetilassa huomioidaan kaikki varautumisen osa-alueet, mm.
korjaustoiminta, materiaalihallinta, viestintä ja huoltotoiminnot. Tavoitetila
määrittää esimerkiksi tarvittavien henkilö- ja materiaaliresurssien määrät sekä
järjestelmien kapasiteetit.
häiriötoiminta on systemaattista toimintaa, joka perustuu miltei sataprosenttisesti
varautumisvaiheessa tehtyihin toimenpiteisiin.
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Suurhäiriövalmiuden ylläpito edellyttää, että toimintaa päästään harjoittelemaan
riittävän usein. Verkkoyhtiöt ovat suurhäiriön kannalta erilaisessa asemassa. Siinä
missä pieni yhtiö kokee suurhäiriötilanteen kerran kymmenessä vuodessa, suuri
yhtiö kohtaa niitä useita kertoja vuodessa.
Kymmenessä vuodessa verkkoyhtiöiden toimintatavat ja asiakkaiden odotukset
muuttuvat. Kymmenen vuotta sitten kukaan ei vielä hakenut suurhäiriöön liittyvää
tietoa sähköyhtiön nettisivuilta, tänä vuonna asiakkaat jo odottivat saavansa
kohdistettua tietoa netin karttapalveluiden välityksellä. Varautumisessa on
säännöllisesti seurattava ja ennustettava asiakkaiden tarpeita ja odotuksia.
3.2.2 Varautumisprosessi
3.2.2.1 Varautumisen johtaminen
Varautuminen edellyttää johtamista, jonka avulla organisaatio saatetaan
tavoitetilan mukaiseen toimintavalmiuteen. Suurhäiriötilanteen kokonaisjohtamisen kannalta on tärkeää, että myrskyn iskiessä mahdollisimman paljon
asioita on valmiiksi mietittynä ja hyödynnettävänä. Tavoitetilassa tulisi siksi
huomioida kaikki ne asiat, joiden tulee olla valmiina suurhäiriön alkaessa.
Kun vastuu koko yhtiön varautumisesta osoitetaan yhdelle henkilölle, voidaan
välttää varautumiseen jääviä aukkoja ja samalla mahdollistaa toimiva yhteistyö eri
yksiköiden välillä. Monissa energiayhtiöissä varautumiseen liittyy jaettu vastuu,
jossa varautumisen eri osa-alueista vastaavat eri henkilöt. Varautumisvastuut on
usein hajautettu linjaorganisaatioon. Koska kokonaisuus on vaikea hahmottaa,
käytönvalvonnasta ja viankorjauksesta etäämmällä olevat toiminnot jäävät usein
pienemmälle huomiolle. Varautumisessa onkin syytä kiinnittää huomiota myös
asiakaspalveluun, viestintään ja tietohallintoon, jotka tyypillisesti toimivat erillään
verkkoliiketoiminnasta, osina energiayhtiön emoyhtiötä.
3.2.2.2 Varautumisen suunnittelu ja dokumentointi
Alla käsitellään suurhäiriötoiminnan suunnittelua varautumiseen liittyvien
dokumenttien kautta.
Suurhäiriön toimintasuunnitelma on suunnitelma siitä miten suurhäiriötilanteen
alkaessa ja sen aikana toimitaan. Siinä kuvataan mm.
1. Suurhäiriön toimintaprosessi alkaen ensimmäisestä säähavainnosta ja
päättyen jälkitoimien valmistumiseen; esim. prosessikaavio roolikohtaisine
sekä tekstimuotoinen ohje, jossa kuvataan prosessin
tehtävien toteuttamista sekä mahdollisien erityistilanteiden huomioimista
yksityiskohtaisemmin.
2. Eri osapuolten tehtävät, vastuut ja valtuudet suurhäiriön aikana
3. Roolikohtaiset tehtäväkortit, joissa kuvataan yksittäisten roolien tehtävät,
vastuut ja valtuudet suurhäiriön aikana
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Kuva 4. Suurhäiriön toimintasuunnitelma
Hyvä käytäntö
”Dokumentointi on tärkeää. Harjoittelu on tärkeää.
Ohjeistuksen jatkuva käyttö on tärkeää. Ohje ei saa olla kassakaapissa.”
Suurhäiriön toimintasuunnitelma toimitetaan kaikille osapuolille, kuten
urakoitsijoille ja asiakaspalvelulle. Se käydään läpi heidän kanssaan, jotta
kukin osapuoli kykenee suunnittelemaan oman sisäisen toimintansa
verkkoyhtiön toiminnan mukaiseksi. Kukin osapuoli tekee myös oman
varautumissuunnitelmansa.
Jokaiselle energiayhtiön henkilölle tehdään suurhäiriötoimintaa
varten tehtäväkortti, josta ilmenevät juuri hänen tehtävänsä,
vastuunsa ja valtuutensa suurhäiriön aikana.
Tehtäväkorttien lisäksi suurhäiriöön varautumiseen sisältyy taulukko,
johon kuvataan suurhäiriöorganisaatio rooleittain. Jokaiselle roolille on
määritelty ensisijaiset henkilöt ja varahenkilöt.

20 (160)

Varautumissuunnitelmassa kuvataan dokumentoidusti milloin verkkoyhtiö on
varautunut suurhäiriöön ja miten varautuminen hoidetaan. Varautumissuunnitelmaan dokumentoidaan varautumisen tavoitetila ja kuvataan ne
toimenpiteet, joilla kyseinen tavoitetila saavutetaan ja ylläpidetään.
Varautumissuunnitelman tekeminen edellyttää, että toiminta suurhäiriössä on
suunniteltu varsin yksityiskohtaisesti. Jotta voi varautua, ei riitä, että tietää
millaisiin sääoloihin ja häiriöihin varaudutaan, vaan on myös tiedostettava
millaiseen toimintaan varaudutaan.

Kuva 5. Varautumissuunnitelman sisältö
Varautumissuunnitelma kattaa kaikki suurhäiriötoiminnan osa-alueet. Se kuvaa
mm.
1. Varautumisen tavoitetilan kaikilta suurhäiriötoiminnan osa-alueilta
2. Kehitysprojektit, joilla varautumisen nykytilasta päästään tavoitetilaan
3. Prosessin, jonka mukaisesti varautumistasoa pidetään jatkuvasti yllä
Tavoitetilan ja kehitysprojektien määrittelyt ovat sitä parempia mitä konkreettisempia ja yksityiskohtaisempia ne ovat. Samalla on kuitenkin pidettävä huoli, että
kokonaisuus sekä kaikki osa-alueet ja niiden väliset yhteydet huomioidaan. Esi21 (160)

merkiksi tietohallinnon ja asiakaspalvelun tulisi huomioida toisensa varautumisessa.
Varautumissuunnitelma on tyypillisesti kokoelma erimuotoisia dokumentteja.
Varautumissuunnitelman muotoa tärkeämpää on se, että suunnitelma ei siirry vain
mappiin ja hyllyyn, vaan että siitä tulee toimintaa ohjaava dokumentti, jota
toteutetaan ja päivitetään aktiivisesti.
3.2.2.3 Varautumisen toteuttaminen, todentaminen ja ylläpito
Varautumisen tavoitetila saavutetaan varautumissuunnitelman mukaisilla kehitysprojekteilla. Varautuminen on hyvä todentaa dokumentoimalla varautumisen
nykytila ja poikkeamat tavoitetilaan.
tekemällä tarkastuksia tai pistokokeita sekä järjestämällä varautumiseen liittyviä perehdytyksiä ja harjoituksia
säännönmukaisesti.
3.2.2.4 Perehdyttäminen
Perehdyttäminen on oleellinen osa varautumista. Suurhäiriötoimintaan osallistuu
koko verkkoyhtiön henkilöstö sekä merkittävä määrä oman energiayhtiön
henkilöitä ja ulkopuolisia toimijoita, joten ei riitä, että vain osa
verkkoyhtiön henkilöistä tietää
miten tulisi toimia.
Eri osapuolilla on tyypillisesti varsin erilainen
Perehdyttäminen jakautuu
kahteen osa-alueeseen:
1. Perehdyttäminen toimintaan suurhäiriön aikana
2. Perehdyttäminen varautumistoimintaan
Perehdyttämisellä tarkoitetaan
em. asioiden läpikäymistä ja
osaamisen varmistamista
henkilökohtaisella tasolla.

näkemys siitä kuinka hyvin toimintaan on
perehdytty ja perehdytetty. Monet urakoitsijat
kokivat tarvitsevansa lisää perehdytystä,
esimerkiksi suurhäiriöprosessin ja
toimintasuunnitelman kunnollisen
läpikäymisen. Suurhäiriön johdon mielestä
osallistujat on perehdytetty hyvin.
Perehdytyksen merkitys korostuu ulkoa
ostettavien palvelujen osalta, koska henkilöt
voivat vaihtua melko tiheään.
”Rauhan ajan tilanteessa on suuri määrä
ihmisiä tietämättömänä siitä miten
suurhäiriöorganisaatioihin liitytään myrskyn
aikana! Yksikään verkkoyhtiö ei ole käynyt tätä
asiaa läpi!”

Suurhäiriötilanteen aikana ja
alussa syntyviä ongelmia
”Suurhäiriötoiminta ei ole sotilastoimintaa.
Siviilipuolen asia ei voi olla näin
voidaan vähentää käymällä
salamyhkäistä!”
suurhäiriön toimintasuunnitelmaa läpi kaikkien sidosryhmien kanssa. Varautumisvaiheessa perehdytettäviä henkilöitä ovat kaikki suurhäiriöorganisaatioon kuuluvat
henkilöt sekä ulkopuolisista ainakin Pelastuslaitoksen ja median edustajat.
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Energiayhtiön sisäiset yksiköt ja ulkopuoliset toimijat ovat suurhäiriöön
perehdyttämisessä eri asemassa. Omaan energiayhtiöön kuuluvien yksiköiden
välillä kommunikointi on avointa ja yksiköt oppivat tuntemaan suurhäiriön
toimintasuunnitelman sekä toistensa toimintatavat ajan myötä. Ulkopuoliset
toimijat ovat vaikeammassa asemassa. Esimerkiksi ulkopuoliset urakoitsijat
kilpailutetaan tyypillisesti 1-4 vuoden välein. Ulkoiset urakointiyhtiöt joutuvat
perehtymään useamman eri verkkoyhtiön toimintatapoihin. Näin lyhyellä
aikajänteellä suurhäiriötoiminnan omaksuminen vaatii hyvin tehokasta
perehdyttämistä.
Ulkopuolisen kenttähenkilökunnan perehdyttäminen on tärkeää yhteistyön
sujumiseksi ja vahinkojen välttämiseksi. Suurhäiriössä työskennellään
olosuhteissa, joissa tulee erityisesti huomioida työ- ja sähköturvallisuuteen
liittyvät asiat, kuten puun poisto jännityksessä olevalta linjalta.
Toiminnan sujuvuus ja työturvallisuus suurhäiriötilanteessa edellyttävät myös
ulkopuolisten urakoitsijoiden ja avustajien suurhäiriö- ja sähköturvallisuustietouden ylläpitämistä. Mikäli ulkopuoliset resurssit työskentelevät sähkönjakelun
parissa vain suurhäiriön aikaan, on mahdollista, että heidän tietonsa em. asioista
eivät ole enää parhaassa muistissa tai ajan tasalla. Tietoutta voidaan pitää yllä mm.
järjestämällä säännöllisesti nimenomaan ulkopuoliselle työvoimalle suunnattuja
koulutustilaisuuksia.
Hyvä käytäntö
Suurhäiriössä käytettävät resurssit otetaan aktiivisesti mukaan töihin
käytännönläheisesti ja turvallisissa, valvotuissa olosuhteissa.
Uudet henkilöt lähetetään harjoittelujaksolle kokeneen
asentajaryhmän mukaan. Näin saadaan muodostettua jokaiselle henkilölle
parempi kuva siitä mitä kentällä tapahtuu.
Kaikki viestintään osallistuvat perehdytetään viestintään suurhäiriössä.
Erityisesti kiinnitetään huomiota viestinnän puhehenkilöihin ja
asiakaspalvelun henkilöstöön.
Kysytään kaikilta eri suurhäiriötoimintaan osallistuvilta onko
heidät perehdytetty varautumis- ja suurhäiriötoimintaan riittävän hyvin.
Vaikka itsestä tuntuisi, että osaaminen ja tietoisuus ovat hyvällä tasolla,
muut voivat kokea asian toisin.
3.2.2.5 Harjoittelu
Varautumis- ja suurhäiriötoiminnan harjoittelu on tärkeää erityisesti niille yhtiöille,
joiden kohdalle suurhäiriöitä osuu melko harvoin. Suurimmilla yhtiöillä on joka
vuosi useita suurhäiriötilanteita, jolloin käytännön harjoittelua voidaan tehdä tositilanteissa, osana normaalitoimintaa.
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Mikäli verkkoyhtiö käyttää suurhäiriötoiminnassaan ulkopuolisia, säännöllisesti
vaihtuvia urakoitsijoita, harjoittelemisen merkitys on vieläkin suurempi kuin
pysyvää omaa työvoimaa käytettäessä.
Hyvä käytäntö
Suurhäiriötoimintaa harjoitellaan pöydän ääressä. Tilannetta
simuloidaan kuvitteellisella tapahtumaketjulla. Toimitaan
valmisteltujen suunnitelmien mukaisesti ja tehdään kaikki
toimenpiteet, jotka tehtäisiin normaalitilanteessakin. Miehiä ei
kuitenkaan lähetetä kentälle.
3.2.3 Varautumisen osa-alueet
Varautuminen kattaa seuraavat osa-alueet:
1. Toiminnallinen varautuminen; Prosessien, toimintatapojen ja
organisaatioiden suunnittelu, dokumentointi ja perehdyttäminen,
sidosryhmäyhteistyö sekä ennakkovarautumiseen liittyvien tehtävien
suorittaminen
2. Materiaalinen varautuminen; Materiaalien, tarvikkeiden ja työkalujen
saatavuuden varmistaminen
3. Sopimuksellinen varautuminen; Sopimuksellisen varautumistilanteen
varmistaminen, tehtävien, vastuiden ja valtuuksien selkeyttäminen
4. Vakuuttaminen; Varautuminen taloudellisiin riskeihin
Varautumisen eri osa-alueet liittyvät yleensä suoraan toisiinsa, mutta niitä on
käsitelty tässä erillisinä.
3.2.3.1 Toiminnallinen varautuminen
Toiminnallisella varautumisella tarkoitetaan suurhäiriöön liittyvän toiminnan
suunnittelua ja perehdyttämistä kaikille osapuolille etukäteen siten, että
suurhäiriössä voidaan toimia suunnitellusti ja tehokkaasti. Toiminnallisen
varautumisen avulla voidaan lyhentää sähkönjakelun keskeytysaikaa merkittävästi.
Toiminnalliseen varautumiseen sisältyy mm. prosessien, toimintatapojen ja
organisaatioiden suunnittelu, dokumentointi ja perehdyttäminen, sidosryhmäyhteistyö sekä erilaiset valmistelevat tehtävät.
3.2.3.1.1 Toimintaprosessien ja toimintatapojen suunnittelu
Varautumisvaiheen tärkeimpiin tehtäviin kuuluu suurhäiriön aikaisten
toimintaprosessien ja toimintatapojen suunnittelu ja ohjeistaminen.
Systemaattinen ja tehokas toiminta suurhäiriön aikana on mahdotonta, ellei sitä
ole suunniteltu etukäteen. Toimintaprosessien perehdyttäminen ja toteuttaminen
edellyttää prosessien dokumentointia.
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Hyvä käytäntö
Suurhäiriöprosessit suunnitellaan etukäteen.
”Suurhäiriöorganisaatio on onnistunut varautumisessa ja valmistautumisessa
mikäli suurhäiriön johtaja voi lähinnä keskittyä varmistamaan, että prosessi
toimii kuten on sovittu.”

Suurhäiriön toimintaprosessin kuvaaminen on ensimmäisellä kerralla melkoinen
ponnistus. Sen pohjalta on kuitenkin hyvä kehittää toimintaa jatkuvan parantamisen mallilla, jossa normaalin tekemisen yhteydessä tunnistetaan kehityskohteita, jotka toteutetaan kehityshankkeilla. Myös uusien henkilöiden
perehdyttäminen on helpompaa, kun asiat on valmiiksi dokumentoitu.
Kun suurhäiriön aikaiset prosessit ja toimintatavat on suunniteltu, niitä
tarkastellaan varautumisen näkökulmasta. Varautumisvaiheessa huolehditaan
suurhäiriön aikaisten toimintaedellytysten varmistamisesta. Siihen sisältyy
lukematon määrä huomioitavia asioita. Nämä asiat huomioidaan osana
varautumistoimintaa ja varautumissuunnitelmaa.
Suurhäiriöorganisaatioiden suunnittelu
kulkee käsi kädessä toimintaprosessien
suunnittelun kanssa. Varautumisvaiheessa on tärkeää suunnitella
suurhäiriön eri vaiheiden organisaatiot.
Organisaatioasioita on käsitelty tarkemmin luvussa 4.5 Suurhäiriön organisaatiot

Suurhäiriötoimintaan ei pidä tuoda
yhtään uutta asiaa suurhäiriön
aikana. Jokainen erilainen liike vain
heikentää prosessin kulkua.
Mitä enemmän asioita on mietitty
etukäteen, sitä vähemmän
keskustelua tilanteessa tarvitaan.

Suurin osa toiminnallisen varautumisen
asioista on käsitelty varsinaisen suurhäiriön aikaisen toiminnan kuvauksen yhteydessä. Seuraavassa käsitellään asioita,
joita ei käsitellä varsinaisen toiminnan yhteydessä:
1.
2.
3.
4.

Asiakkaiden priorisointi
Tieto- ja tietoliikennejärjestelmien toiminnan varmistaminen
Varautuminen tapaturmien, onnettomuuksiin ja kuolemantapauksiin
Yhteistyösuhteiden rakentaminen

3.2.3.1.2 Asiakkaiden priorisointi
Korjaustöiden järjestyksen priorisointi edellyttää, että loppuasiakkaat on asetettu
eri kriteerien mukaisesti tärkeysjärjestykseen. Jotta prioriteetteja voitaisiin hyödyntää suurhäiriön aikana, asiakkaiden segmentointi ja priorisointi on tehtävä jo
varautumisvaiheessa.
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Voimassaoleva sähkömarkkinalainsäädäntö edellyttää asiakkaiden tasapuolista
kohtelua, mutta toisaalta, koska kaikkia vikoja ei voida samanaikaisesti korjata,
kohteita ja korjausjärjestyksiä on priorisoitava suurhäiriötilanteessa.
Asiakkaiden priorisoinnissa huomioidaan seuraavia näkökantoja:
1. Yhteiskunnalliset tarpeet
2. Liiketoiminnalliset tarpeet
3. Verkkoyhtiötä ohjaavan valvontamallin tekijät

Kuva 6. Asiakkaiden priorisoinnin ohjaavat tekijät verkkoyhtiön kannalta. Kuvan
avulla voidaan visualisoida verkkoyhtiön näkökantojen painopistettä.
Yhteiskunnallisilla tarpeilla tarkoitetaan yhteiskunnan toimivuuden ja
turvallisuuden edellyttämiä tarpeita. Liiketoiminnallisilla tarpeilla tarkoitetaan
priorisointitarpeita verkkoyhtiön oman markkinaehtoisen liiketoiminnan kannalta.
Lakien ja valvontamallin ohjauksella tarkoitetaan niitä verkkoyhtiöitä koskevan
regulaation sanktioita ja kannustimia, jotka liittyvät sähkökatkoihin.
”Priorisoinnissa on lähdetty yhteiskunnallisesta tarpeesta, ei taloudellisista
tarpeista.”
Asiakkaiden priorisointiin ei ole olemassa ohjeita eikä säädöksiä. Osa energiayhtiöistä on priorisoinut kaikki tai valtaosan asiakkaistaan, mutta suuressa osassa yhtiöistä priorisointia ei ole dokumentoitu.
Tällä hetkellä asiakkaiden priorisointi perustuu verkkoyhtiöiden omaan valintaan.
Yhtiöissä, joissa prioriteetteja ei ole dokumentoitu, on tieto kriittisistä kohteista
kuitenkin useimmiten olemassa, kokemusperäisesti muotoutuneena
käyttöhenkilöstölle.
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Asiakkaiden segmentoinnin ja priorisoinnin avulla määritellään kriittiset asiakkaat
ja sitä kautta kriittiset muuntopiirit. Edelleen on mahdollista järjestää keskijänniteverkon johtolähdöt kriittisyysjärjestykseen. Kriittisten muuntopiirien ja johtolähtöjen määrittämisessä huomioidaan mm. asiakkaiden lukumäärä muuntopiirissä
tai johtolähdössä, keskeytyksen aiheuttama haitta asiakkaille sekä asiakkaiden
prioriteetit. Tieto kriittisistä johtolähdöistä on tärkeä sähkönjakelun korjaustöiden
priorisoinnissa mutta myös tehonjakelurajoitusten suunnittelussa.
Kriittisiä asiakkaita ovat ensisijaisesti huoltovarmuuden kannalta tärkeään
infrastruktuuriin kuuluvat kohteet. Huoltovarmuuskeskus laskee näihin kuuluviksi
mm.
-

Tietoyhteiskuntaa ylläpitävät toiminnot
Kuljetuslogistiikan
Elintarvikehuollon
Energiahuollon
Terveydenhuollon
Rahoitushuollon
Kriittisen teollisuustuotannon

Haastateltujen mukaan tärkeinä pidettyjä kriittisiä kohteita ovat mm. sairaalat,
terveyskeskukset, kauko- ja aluelämpölaitokset, kylmävarastot, vedenottamot ja
pumppaamot, jätevesipumppaamot, omat toimitilat, kantaverkkoyhtiö Fingridin
sähköasemat, viestiasemat (teleoperaattoreiden priorisoinnin mukaan) sekä
kriittinen teollisuus, jossa sähkökatko aiheuttaa prosessin alasajon, tuotteiden
tuhoutumisen tai muutoin merkittävää taloudellista vahinkoa.
Ainakin osa verkkoyhtiöistä uskoo tuntevansa alueellaan näistä kohteista n. 95 %
jo ennalta, vaikka tietoa kriittisyydestä ei olisi erikseen kerätty.
Hyvä käytäntö
Auta ensin itseäsi, sitten muita. Energiayhtiö varmistaa oman toimintakykynsä palauttamalla sähköt ensin viankorjauksen johtamisen ja
viankorjaustoiminnan kannalta kriittisiin kohteisiin ja järjestelmiin.
Asiakkaiden priorisoinnissa on hyvä dokumentoida tieto siitä,
onko kyseisellä asiakkaalla omaa varavoimaa vai onko
hän sähköverkon varassa.

Verkkoyhtiöt käyttävät asiakkaiden priorisoinnissa erilaisia luokitteluja. Erilaisia
prioriteettiluokkia on käytössä yhtiöstä riippuen kolmesta kahteentoista kappaletta. Mitä yksinkertaisempi prioriteettijärjestelmä on, sitä helpompi sitä on käyttää. Toisaalta yksittäisten kohteiden korjauksen keskinäinen priorisointi on tällöin
hankalampaa.
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Hyvä käytäntö
Tärkeimmiksi kohteiksi luokitellaan ne kohteet, joiden korjaaminen auttaa
useampia muista sidosryhmistä samanaikaisesti.
Asiakkaan kriittisyys kirjataan ylös jo asiakkuutta perustettaessa,
esim. liittymää rakennettaessa.
Asiakkaiden kriittisyys esitetään verkkokartalla erilaisin
värein tai symbolein. Tämä helpottaa tehtävienhallintaa.
Urakoitsijan paikallistuntemusta hyödynnetään
asiakkaiden priorisoinnissa.

On hyvä huomata, että asiakkaiden priorisointi ei yksin määrää korjausjärjestystä
vaan korjauksen prioriteetti määräytyy myös sähköverkolle aiheutuneiden vikojen,
alueen myrskytuhojen ja toiminnan reunaehtojen mukaisesti. Verkkoyhtiön
tavoitteena on saada korjaustoiminnallaan aikaan mahdollisimman suuri vaikutus
mahdollisimman nopeasti. Samalla on huomioitava mm. turvallisuuden asettamat
reunaehdot. Esimerkiksi sähköturvallisuusriskejä aiheuttavat viat korjataan
alemman prioriteetinkin kohteissa mahdollisimman nopeasti.

Kuva 7. Viankorjaustehtävien priorisointi
Varautumisvaiheessa kannattaa varmistaa, että varsinkin pienjänniteverkkoa
itsenäisesti korjaavilla urakoitsijoilla on suurhäiriötilanteessa asiakkaiden
prioriteettitiedot käytettävissään.
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3.2.3.1.3 Varapaikat
Monien verkkoyhtiöiden käyttökeskus ja muut kriittiset toiminnot toimivat yhdessä
toimipisteessä. Hyvä varautuminen edellyttää vaihtoehtoisen varapaikan
varalta.
Toiminnan jatkuvuuden kannalta on oleellista, että toimintaa voidaan tarvittaessa
jatkaa varapaikasta mahdollisimman pienellä viiveellä.
3.2.3.1.4 Tieto- ja tietoliikennejärjestelmien toiminnan varmistaminen
Suurhäiriön aikana verkkoyhtiön tieto- ja tietoliikennejärjestelmät (ICTjärjestelmät) nousevat kriittiseen rooliin.
varmistetaan, että nämä
järjestelmät on suunniteltu ja rakennettu siten, että niiden toiminta on luotettavaa
kaikissa olosuhteissa, ja että niissä on tarpeeksi kapasiteettia ja suorituskykyä
myös ruuhkatilanteessa.
Radiopuhelinjärjestelmien toimivuus sekä tietoliikenne sähköasemille ja
erotinasemille varmistetaan erityisesti. Ilman näiden toimintaa vikojen korjaaminen
on erittäin hankalaa.
Varautumisvaiheessa suunnitellaan myös menetelmät ICT-järjestelmien toiminnan
valvonnalle ja menettelyt suurhäiriönaikaisten ongelmien korjaamiselle. Tämän
lisäksi määritellään sisäinen ja ulkoinen ICT-tukiorganisaatio, joka on
tavoitettavissa suurhäiriön aikana ympäri vuorokauden.
”Tietojärjestelmien toimivuuden merkitystä ei voi korostaa liikaa. Verkkoyhtiöiden tulisi varmistaa, että kaikki suurhäiriön hoidon kannalta kriittiset
ICT-järjestelmät pysyvät käytössä ja kriittisimmät osat järjestelmistä on
kahdennettu.”
ICT-järjestelmät ovat energiayhtiöissä usein melko pienen joukon hallinnassa ja
varsinkin pienemmissä yhtiöissä yksittäisen järjestelmän toiminnasta saattaa olla
perillä vain yksi henkilö. ICT-henkilöt työskentelevät normaalisti vain virka-aikaan.
Verkkoyhtiöillä ei myöskään tyypillisesti ole erillisiä varallaolosopimuksia tietojärjestelmätoimittajien kanssa. Loma-aikaan ja työajan ulkopuolella on täysin
mahdollista, että ei tavoiteta yhtäkään henkilöä, joka tuntisi kyseisen järjestelmän
toiminnan niin hyvin, että hän kykenisi esimerkiksi palauttamaan sen
varmuuskopiolta toimintaan.
Hyvä käytäntö
Kriittisille tietoliikenneyhteyksille ja tietojärjestelmille, kuten käytönvalvontaja käytöntukijärjestelmille on hyvä olla saatavilla vianselvitys ja tekninen tuki
suurhäiriön aikana ympäri vuorokauden.
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Verkkoyhtiön toiminnan kannalta kriittisiä ICT-järjestelmiä ovat mm.
1. Tietoliikenne-, puhelin- ja radiopuhelinjärjestelmät; Sähköasema- ja
erotinasemayhteydet, yleinen langaton televerkko, operatiiviset
radiopuhelinjärjestelmät
2. Käytönvalvontajärjestelmä; Sähköverkon valvonta, ohjaus, mittaukset,
tapahtumalokit, hälytykset, vianpaikannus, vianerotusautomatiikka
3. Käytöntukijärjestelmä; Verkon kytkentätilanteen hallinta, visualisointi,
työryhmien sijainti, karttapohjat, keskeytyslaskenta, vianpaikannus,
vianerotusautomatiikka
4. Asiakastietojärjestelmä; Asiakastiedot, asiakasyhteydenotot
5. Tehtävienhallintajärjestelmä; Tehtävät, tehtävien tila
6. Resurssienhallintajärjestelmä; Resurssit, työajat, osaamiset
7. Viestinnän järjestelmät; Intranet, extranet, www-sivut, häiriötiedottamisen
järjestelmät
3.2.3.1.5 Varautuminen tapaturmien, onnettomuuksien ja kuolemantapausten varalta
Suurhäiriössä toimitaan vaikeissa olosuhteissa ja riski työtapaturmille,
onnettomuuksille ja kuolemantapauksille kasvaa. Alueella työskentelee paljon
ihmisiä, jotka eivät tunne paikallisia sairaanhoidon ja terveydenhuollon järjestelyjä.
Varautumisvaiheessa suunnitellaan miten tapaturma- ja onnettomuustapauksissa
toimitaan, mitä kukakin tekee, minne otetaan yhteyttä ja miten asioista tiedotetaan
sisäisesti ja viestitään ulospäin.
”On tosi tärkeää huomioida mihin otetaan yhteyttä hätätilanteissa, siis niissä,
joissa ei heti soiteta 112:een.”
Kriisiviestintää on käsitelty luvussa 6.2.3
3.2.3.1.6 Yhteistyösuhteiden rakentaminen
Onnistunut toiminta suurhäiriössä edellyttää,
että hyvät suhteet keskeisiin sidosryhmiin
luodaan jo rauhan aikana . Suurhäiriötilanteessa on oleellista, että toimijoiden
välillä on henkilökohtaisia suhteita, ja että
kummallakin osapuolella on käsitys toisen
osapuolen toiminnasta ja tarpeista suurhäiriötilanteessa. Yhteistyösuhteita ei voi
rakentaa vain paperille. Verkkoyhtiölle on
tärkeää ylläpitää aktiivisia suhteita erityisesti
Pelastuslaitokseen ja mediaan.

Tätä kirjoitettaessa Työ- ja
Elinkeinoministeriö on
parhaillaan valmistelemassa
lakimuutoksia, jotka
velvoittaisivat verkkoyhtiöt
järjestämään toimivat yhteydet
toiminta-alueensa
viranomaisiin.

Verkkoyhtiöiden toivottiin vahvistavan myös keskinäisiä suhteitaan suurhäiriöiden
hoitamisessa. Haastateltavat ehdottivat, että esimerkiksi Energiateollisuus voisi
aktiivisesti koordinoida tilannekuvan muodostamista koko Suomen alueella. Tämä
voisi tapahtua esimerkiksi sopimalla palaveri- ja raportointikäytännöt etukäteen.
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Näin voitaisiin osoittaa, että alan toimijat pelaavat yhteen ja haluavat toimia
tosissaan.
Monilla verkkoyhtiöillä on aktiivinen yhteistyösuhde paikallisten
metsänhoitoyhdistysten kanssa. Metsänhoitoyhdistyksissä on aina paljon
paikallisia henkilöitä ja niiden kautta on mahdollista saada käyttöön metsureita ja
metsätyökoneita. Lisäksi niiden henkilöt ovat hyvä linkki paikallisten
maanomistajien ja verkkoyhtiön välillä.
Suomen metsäkeskus on varautunut myrskytuhojen valmiussuunnitelmissaan
yhteistyöhön ja voi organisoida metsäalan ammattilaisia avustamaan puiden
raivaamisessa. Suunnitelmat löytyvät myös verkosta osoitteesta:
www.metsakeskus.fi
3.2.3.2 Materiaalinen varautuminen
3.2.3.2.1 Yleistä
Materiaalisella varautumisella
tarkoitetaan varautumista siihen, että
suurhäiriön aikana on jatkuvasti
käytettävissä riittävästi materiaalia,
työkaluja ja tarvikkeita ja että niiden
toimitusketjut toimivat erinomaisesti
kellonajasta ja vuodenajasta
riippumatta.

Yhteiskunta on riippuvainen
verkonrakennusmateriaalin
toimitusketjun toimivuudesta.
Valmistajilla, tukkuliikkeillä ja
urakointiyhtiöillä ei kuitenkaan ole
yhteiskunnallisia velvoitteita tämän
toimitusketjun toimivuuden
varmistamiseksi. Vastuu materiaalin
saatavuudesta on siis verkkoyhtiöllä.

Tapani- ja Hannu-myrskyissä
materiaalinen varautuminen oli
onnistunut varsin hyvin. Materiaalista
oli ollut pulaa vain muutamissa yhtiöissä, joissa pääasiassa jatkot olivat loppuneet
kesken. Aiempien myrskyjen aikaan monilla yhtiöillä oli ollut suuria ongelmia
materiaalien riittävyyden kanssa ja näistä kokemuksista oli otettu hyvin opiksi.
Verkonrakennusmateriaalin varastoinnissa ja toimituksissa on monenlaisia
käytäntöjä. Osa verkkoyhtiöistä hankkii materiaalit ja järjestää
materiaalitoimitukset kentälle itse, osa on sopinut asiasta urakointiyhtiöiden
kanssa, mutta pitää omia varmuusvarastoja. Osa on ulkoistanut varmuusvarastojen
pitämisenkin urakoitsijoille.
Yhteiskunnallisesti katsottuna materiaalisen varautumisen haasteena on optimoida
suurhäiriössä tarvittavan materiaalin varastointi ja toimitukset siten, että
viankorjaus toimii parhaalla mahdollisella tavalla samalla, kun varastoinnin ja
toimitusten kokonaiskustannukset ovat mahdollisimman edulliset. Toisaalta
varmuusvarastointi aiheuttaa vain marginaalisen kustannuksen verkkoyhtiön
kokonaismateriaalinkäyttöön nähden.
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3.2.3.2.2 Varmuusvarastot ja varastointi
Varmuusvarastoinnilla tarkoitetaan pääasiassa verkonrakennusmateriaalin
varastointia siten, että suurhäiriön aiheuttama suuri kysyntä saadaan tyydytettyä
kaikissa olosuhteissa. Materiaalin saatavuuden merkitys suurhäiriössä on suuri.
Mikäli varmuusvarastot loppuvat eikä materiaalia saada hankittua ulkopuolelta,
viankorjaus keskeytyy.
Varmuusvarastoja pidetään yllä tapauksesta riippuen niin verkkoyhtiöiden,
urakointiyhtiöiden kuin tukkurienkin toimesta. Verkkoyhtiöt pitävät omia
varmuusvarastojaan tai velvoittavat sopimusurakoitsijansa pitämään niitä.
Suurhäiriötilanteessa sopimusurakoitsijan varastoa voivat tyypillisesti käyttää myös
muut alueelle töihin kutsutut urakoitsijat. Tukkurit pitävät varmuusvarastoja
lähinnä palvelulähtökohdista, ellei asiakkaan kanssa sopimuksessa erityisesti ole
muusta sovittu.
Normaalissa verkonrakennustoiminnassa varastojen määrä on usein minimoitu ja
Urakointiyhtiöiden ja verkkoyhtiöiden ylläpitämät varmuusvarastot ovat erillään
työkohteiden materiaalista mutta niitä kierrätetään säännönmukaisesti.
Urakoitsijat ovat nykyisessä kilpailutilanteessa taloudellisesti melko ahtaalla ja
minimoivat sitoutuneen pääoman määrää. Ne eivät yleensä pidä omia
tiukasti verkkoyhtiön kanssa sovitun tason mukaisesti. Materiaalien varastoinnin
kustannusvaikutus suurhäiriössä nähdään kuitenkin pienenä.
”Materiaalien osalta hyväkään valmistautuminen ei sido urakoitsijan pääomia
kohtuuttomasti.”
Tukkureilla ei pääsääntöisesti ole sopimukseen perustuvia varmuusvarastoja
urakointiyhtiöille, koska urakointiyhtiöt eivät ole valmiita niistä maksamaan.
Verkko- ja urakointiyhtiöiden odotukset tukkuliiketoiminnalle edellyttävät
kuitenkin tukkureita pitämään riittävät varastot myös suurhäiriötilanteita silmällä
pitäen. Tukkurien onnistuminen sopimusasiakkaidensa tavarantoimituksessa
vaikuttaa aina jossain määrin myös seuraavan sopimuskauden
toimittajavalintoihin.
Hyvä käytäntö
Suurhäiriövarasto pidetään järjestyksessä, jotta myös henkilö, joka ei
normaalitilanteessa käytä varastoa, voi löytää sieltä tavaroita.
Varmuusvarastojen tasoa valvotaan pistokoeluontoisesti.
Varastointivastuu jaetaan naapuriyhtiöiden välillä. Vastuuta ja
kustannuksia voidaan jakaa sopimalla yhteisesti mitä materiaaleja ja
tarvikkeita kukakin varastoi.
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Ellei varasto ole omassa omistuksessa tai hallinnassa, varmuusvarastojen saldot
eivät ole aina verkkoyhtiön tiedossa. Osa toimijoista pitää tukkurien tilauspiste- ja
täydennyserälogiikalla toimivia kaupintavarastoja omissa tiloissaan. Tällöin
materiaalit ovat tukkurin materiaalikirjanpidossa ja varastosaldot on mahdollista
tarkastaa tukkurin portaalipalvelun kautta. Mikäli materiaalikirjanpito on
urakointiyhtiöllä, vain urakointiyhtiö itse näkee saldot. Varastosaldojen näkyvyys
on kuitenkin mahdollista järjestää erikseen.
Verkonrakennusmateriaalia on helppo varastoida. Sen varastointi ei edellytä
varastoinnin aikaisia erityismenettelyjä, kuten esimerkiksi varastoidun materiaalin
huoltoa. Verkonrakennusmateriaali ei juuri pilaannu eikä vanhene. Niissä ei ole
kemikaaleja tai muutoin helposti ikääntyviä osia, jonka vuoksi niitä voidaan
käytännössä säilyttää pitkäänkin. Varmuusvarastoa säilytetään konttien tai
varastorakennusten sijaan usein aidattuna ulkotiloissa, jolloin on mahdollista, että
esimerkiksi puuosat, kuten kelat lahoavat tai rautaosat ruostuvat. Varmuusvarastoa on hyvä inventoida ja kierrättää säännöllisesti.
Kansallisen kokonaistehokkuuden kannalta olisi mahdollisesti järkevää, että
varmuusvarastoja pidettäisiin tukkureilla, ylhäällä toimitusketjussa.
Verkkoyhtiöiden tulisi tällöin varmistaa materiaalin saatavuus sopimuksellisesti
tukkurien kanssa. Tukkurit ovat toimijoina yksityisiä yrityksiä, joita sitovat
pääasiassa kaupalliset sopimukset. Tällä hetkellä verkko- ja urakointiyhtiöt eivät
pääsääntöisesti ole tehneet tukkurien kanssa sopimuksia
suurhäiriövarautumisesta, vaan varautuminen luetaan osaksi hyvää palvelua.
Sopimuksellisessa mielessä ei kuitenkaan ole olemassa mitään takeita siitä, että
materiaalia olisi saatavilla laajassa suurhäiriössä.
3.2.3.2.3 Kriittiset materiaalit ja tarvikkeet
Myrskyn aiheuttamassa suurhäiriössä suurimmat tuhot aiheutuvat
ilmajohtoverkolle. Tällöin tietyt materiaalit loppuvat ensimmäisenä. Seuraavassa
listassa on lueteltu haastateltujen mainitsemia kriittisimpiä materiaaleja.
Taulukko 1. Kriittiset materiaalit ja tarvikkeet
MATERIAALI/
TARVIKE
Jatkot

Kaikkein tärkeimpinä materiaaleina pidetään johtimen jatkamiseen
tarvittavia materiaaleja.
”Tietyt jatkostyypit loppuvat yleensä ensimmäisenä, erityisesti
kiilajatkoholkkeja tarvitaan paljon.”

Pylväät
Orret

”Varastossa tulisi olla myös pikaorsia. Kun koukkupylväässä koukku
irtoaa, tilalle laitetaan pantakiinnitteinen pikaorsi, joka on lopullinen
korjaus, kunnes koko pylväs vaihdetaan.”
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MATERIAALI/
TARVIKE
Päätteet

”Niin sanotut kiripitimet AMKAn päättämiseen.”

Korjauskieppejä

”Korjauksessa on eduksi, mikäli on käytettävissä valmiita korjausvyyhtejä
eri johdintyypeille n. 30-40 metrin vyyhteinä.”

Katkopaikkojen
tekemiseen
tarvittavat materiaalit

”Komposiittivetoeristimiä, joissa on päätössammakot eli ”riippuja, joissa on
konnat päässä”.”

Jännitetyökelpoiset
heittosahat ja
oksasahat

”Ilman työmaadoitusta tapahtuvan puun poistoon voidaan käyttää mm.
jännitetyökelpoisia heittosahoja ja oksasahoja.” Jännitteisenä työskentely
edellyttää asiaankuuluvaa koulutusta.

Työmaadoitustarvikk
eet

”Työmaadoituksista oli pulaa, koska niitä piti jättää kentälle moneen
kohteeseen.”

3.2.3.2.4 Varautuminen materiaalitilausten ja toimitusten hallintaan
Materiaalivirtojen hallinta on mahdollista erottaa omaksi toiminnokseen. Useissa
yhtiöissä materiaalitilausten ja toimitusten hallinta onkin annettu ulkopuolisen
urakointiyhtiön vastuulle. Urakoitsijoilla on hyvä näkemys siitä mitä materiaaleja
on käytetty, mitä tarvitaan nyt ja mitä tullaan tarvitsemaan jatkossa.
Materiaalitilausten oikea-aikainen tekeminen vaatisi näkemystä materiaalin
riittävyydestä noin 3-4 päivän ajaksi eteenpäin. Verkkoyhtiöt saattavat tilata heti
myrskyn alussa materiaalia reilusti yli omien tarpeidensa. Materiaalia tilataan
kiireellä sellainen määrä, että sen asentaminen verkkoon voisi täysillä
resursseillakin kestää yli viikon. Tällainen ylitilaaminen johtuu toisaalta siitä, että
tilannekuva on varsinkin myrskyn alkuvaiheessa heikko ja toisaalta siitä, että
verkonrakennusmateriaali on aiemmissa myrskyissä päässyt loppumaan kesken.
Yhtiöt haluavat pelata varman päälle.
Hyvä käytäntö
Materiaalitilausten ja toimitusten hallintaan nimetään omat vastuuhenkilöt.
Toimitusketjuihin liittyvää riskiä hajautetaan toimimalla useamman
kuin yhden tavarantoimittajan kanssa.
3.2.3.2.5 Tukkuliikkeet
Suomessa toimii kolme merkittävää verkonrakennustarvikkeita toimittavaa
tukkuliikettä. Verkkoyhtiöt tai urakointiyhtiöt ovat joko tukkuliikkeiden ns.
sopimusasiakkaita tai tilaavat tarvikkeita ilman vuosisopimuksia. Tukkurit ottavat
tilauksia vastaan verkkokaupan välityksellä, faksilla, sähköpostilla tai puhelimitse.
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Niillä on kattava toimitusverkosto koko Suomeen ja lukuisia kuljetusliikkeitä
sopimuskumppaneina. Tilauskanavat toimivat 24 tuntia vuorokaudessa.
Tukkuliikkeet saavat tulevasta myrskystä tiedon sopimusasiakkailtaan. Ne eivät
itse seuraa säätiedotteita aktiivisesti. Tieto tulee tyypillisesti ennen kuin
verkkoyhtiöt alkavat tilata tarvikkeita.
Tukkuliikkeet ottavat materiaalitilauksia vastaan ja huolehtivat toimituksista
tarvittaessa myös työajan ulkopuolella. Verkkoyhtiöt näkevät materiaalin ja
tarvikkeiden saatavuuden varmistamisen osana tukkuliikkeiden peruspalvelua.
Suurhäiriötilanteessa työn hinta perustuu tuntihinnoitteluun, mutta materiaalit
myydään samoilla hinnoilla kuin normaalitilanteessakin. Materiaalin hinta ei muutu
suurhäiriötilanteessa vaikka kysyntä kasvaa hetkellisesti merkittävästi. Tukkurit
veloittavat suurhäiriön aikana lähinnä toimituslogistiikasta syntyvästä
ylimääräisestä kustannuksesta. Tukkuliikkeiden palvelutason tulisi parantua
suurhäiriössä vielä merkittävästi nykyisestään, jotta verkkoyhtiöt olisivat valmiita
maksamaan siitä.
Tukkuliikkeet eivät varsinaisesti priorisoi asiakkaitaan. Kaikki asiakkaat saavat
samaa palvelua. Sopimusasiakkaita pyritään kuitenkin palvelemaan hyvin kaikissa
tilanteissa.
3.2.3.2.6 Materiaalin hankinta valmistajilta
Valmistajilla on tyypillisesti oma valmistuotevarasto, josta tukkurit saavat tilattua
tavaraa melko nopeastikin. Verkonrakennusmateriaalin valmistus on kaapeleita
lukuun ottamatta siirtynyt pitkälti Suomesta ulkomaille. Toimitukset ovat kuitenkin
lentorahtina nopeita kaikkialta maailmasta.
Tukkurit tilaavat materiaalia valmistajien valmisvarastoista, jos niiden omat
varastot uhkaavat loppua. Valmistajilta ei siis käytännössä ole saatavana lisää
materiaalia, jos tukkurien varastot tyhjenevät. Tällaisessa tilanteessa tarvikkeiden
toimitusajat pitenevät merkittävästi.
3.2.3.2.7 Varautuminen logistiikkaan ja kuljetuksiin
Materiaalin logistinen käsittely ja kuljetukset ovat tyypillisesti tukkuliikkeiden ja
urakoitsijoiden vastuulla, siinäkin tapauksessa, että verkkoyhtiö toimii materiaalin
tilaajana.
Työryhmätasolla on varauduttava siihen, että päivän aikana tarvittavat materiaalit
ja tarvikkeet kyetään kuljettamaan autolla mukana. Materiaalit otetaan aamulla
tukikohdasta mukaan ja niitä täydennetään tarvittaessa. Suurhäiriön korjauksen
kannalta olisi tärkeää, että asentajat voisivat keskittyä kuljetustyön sijaan
korjaustyöhön. Tämän vuoksi olisi hyvä, että täydennykset toimitettaisiin
työryhmille kentälle.
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Hyvä käytäntö
Tarvikkeita ja materiaaleja täydennetään työryhmien ruokailun yhteydessä.
Ajoneuvot varustetaan säilytyslaatikoilla, joihin tavarat voidaan
järjestellä niin, että ne löytyvät aina tarvittaessa.
Paikallisia kuljetusyrityksiä käytetään materiaalin jakelussa kentälle.
Ulkopuoliselle työvoimalle tehdään valmiita työkalupaketteja.
Työkalupaketteja säilytetään oikein.

Eräs haaste suurhäiriön aikana on, että materiaalit saatetaan tilata väärään
paikkaan. Varsinkaan suurhäiriön alkuvaiheessa, kun tilannekuva ei ole vielä
selkeytynyt, ei vielä tiedetä mihin materiaalit pitää tilata. Sitten, kun materiaali on
hajautettu kentälle, logistiikan hallinta on haastavaa. Tämän vuoksi tilauksia
saatetaan tehdä tukkurilta, vaikka materiaalia olisi saatavilla omalla alueellakin.
Suurhäiriön jälkeen materiaalia jää helposti yli.
Yhtiöt tilaavat myrskyissä tarvittavaa materiaalia ja tarvikkeita vaihtelevilla
käytännöillä. Osa urakoitsijoista tilaa säännönmukaisesti tietyt materiaalit ja
tarvikkeet tukkurilta heti, kun tilanne alkaa näyttää huonolta. Tilausvastuut ja
tilattavat materiaalit on määritelty selkeästi jo etukäteen.
Hyvä käytäntö
Materiaali jaellaan varastoihin verkon rakenteen mukaisesti. Aluevarastoihin
sijoitetaan juuri kyseisen verkkoalueen vaatimaa materiaalia.
Ei varastoida kaikkea kaikkialle.
Vanhan ajan kauppa-automalli havaittiin erittäin toimivaksi. Autoon lastataan
kaikkea mitä kentällä voi tarvita ja se kulkee ympäri jakelualuetta jakamassa
materiaalia ja tarvikkeita työryhmille.
Materiaalin tilauksessa käytetään valmiita esitäytettyjä tilauskaavakkeita, joiden
avulla kriittisiä materiaaleja voidaan tilata helposti sitten, kun on tarvetta.
Sisäisiin materiaalitilauksiin luodaan selkeä käytäntö. Kun materiaali alkaa
loppua, kysytään keskitetysti materiaalista vastaavalta henkilöltä mistä sitä
saadaan lisää. Materiaalivastaava pitää tilanteen hallussaan.
3.2.3.2.8 Verkkoyhtiöiden keskinäinen yhteistyö
Sähkömarkkinoiden vapautuminen asetti energiayhtiöt toistensa kilpailijoiksi.
Tämä on heijastunut jossain määrin myös sähköverkkoliiketoimintaan, vaikka
yhtiöt eivät suoraan kilpailekaan toistensa kanssa. Sähköverkkoalalla on silti
edelleen, erityisesti suurhäiriöiden yhteydessä, vahva tahto avustaa naapuriyhtiöitä
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oleville yhtiöille vaikka oma varautuminen tai toimintakin tällöin hetkellisesti
vaarantuisi.
Tämä toimialan yleinen käytäntö ei perustu sopimuksiin vaan alan yhteiseen
intressiin. Kysymys on verkkoyhtiöiden välisestä luottamuksesta: kun autat
naapuria, saat myös tarvitessasi itse apua.
Haastateltujen mielestä tiukentuva regulaatio on kuitenkin ajamassa yhtiöt
tilanteeseen, jossa naapuria ei enää voida auttaa, koska se aiheuttaisi huomattavan
taloudellisen riskin myös auttajalle.
3.2.3.3 Sopimuksellinen varautuminen
Sopimuksellisella varautumisella
tarkoitetaan sitä, että kaikista ulkopuolisista toiminnalliseen ja materiaaliseen varautumiseen sekä suurhäiriön
aikaisiin tehtäviin liittyvistä palveluista
on selkeästi ja kaupallisessa mielessä
sitovasti sovittu palveluntuottajien
kanssa. Sopimuksellinen varautuminen
liittyy sekä toiminnalliseen että
materiaaliseen varautumiseen. Osapuolten on tärkeää sopia asioista selkeästi ja
varmistaa, että kaikille on selvää mitkä
tehtävät, vastuut ja velvoitteet koskevat
ketäkin osapuolta.

Huoltovarmuuskeskus on valmistellut
ohjeistuksen sopimuksiin
perustuvaan varautumiseen (SOPIVA).
Ohjeistus on tarkoitettu yritysten
jatkuvuudenhallinnan apuvälineeksi.
Ohjeistuksen yhteyteen on koottu
myös mallilausekkeita, joita yritykset
voivat käyttää sopimuksissaan
korostamaan jatkuvuudenhallinnan
merkitystä.

Sopimuksissa on tärkeää huomioida myös käytännön toiminta suurhäiriössä.
Suurhäiriöprosessin riittävän yksityiskohtainen suunnittelu on edellytyksenä sille,
että asiat voidaan huomioida sopimuksissa oikealla tavalla ja oikeassa laajuudessa.
”Sopimuksissa on helppo kuvata resurssimääriin, kalustoon, ja
materiaalinhankintaan liittyviä asioita. Numeroita ja työmenetelmäkuvauksia
on helppo tehdä. Toiminnan kuvaaminen paperilla onkin vaikeampaa.”
”Sopimuksissa on suurhäiriötä käsitelty melko kursorisesti, määriä
määritellen. Kaikki käytännön toiminta on muissa dokumenteissa, siinä
määrin kuin on. Sopimusten mukaisia menettelyjä voidaan
suurhäiriötilanteessa soveltaa. Ja aina ei ole kaikki sopimuksen pykälät
mielessäkään.”
”Sopimukset eivät läheskään aina ole selkeitä. Niissä on usein juristien
perälautoja ja jippoja. Sopimukset on voitu kirjoittaa juristeille eikä
käytännön ihmisille.”
”Sopimuksissa usein käytetään ilmaisuja, jotka jättävät asiat auki. Tällaisia
ovat esimerkiksi
”ynnä muuta sellaista”, ”pääasiallisesti” ja
”lähtökohtaisesti”.”
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Sopimukselliseen varautumiseen liittyy mm. seuraavien sopimusten laatiminen ja
seuranta:
1. Urakointisopimukset; asentajaresurssit suurhäiriössä
2. Sähkölinjojen raivaus- ja huoltosopimukset; sopimukset metsurien ja
metsäkoneyrittäjien kanssa
3. Koneurakointisopimukset; työkoneresurssit suurhäiriössä
4. Häiriönhoito- / vianhoitosopimukset; vikojen korjaaminen suurhäiriössä
5. Tavarantoimitussopimukset; materiaalit ja tarvikkeet suurhäiriössä
6. Yhteistyösopimukset; yhteistyö verkkoyhtiöiden, median sekä muiden
sidosryhmien välillä
7. Varastointisopimukset; materiaalien ja tarvikkeiden varmuusvarastointi
8. Varallaolosopimukset; päivystyskäytännöt
9. Varasähkösopimukset; sähkön syöttö naapuriverkkoyhtiöiden alueelta
suurhäiriössä
10. Tiedotussopimukset; freelancer tiedottajat ja media-analyysipalvelut
11. ICT-palvelusopimukset; tietojärjestelmien toimivuuden varmistaminen

Hyvä käytäntö
Sopimuksista ja niiden ylläpitämisestä vastaa sama henkilö
kuin niihin liittyvästä toiminnastakin.
Urakointisopimukset porrastetaan siten, että kaikki sopimukset
eivät pääty ja ala samalla hetkellä. Tapani- ja Hannu-myrskyissä jopa
työsuhteet saattoivat katketa kesken suurhäiriön urakointisopimusten
katkeamisen vuoksi.
Palvelusopimuksiin ulkopuolisten tahojen kanssa kirjataan
selkeästi vaatimus henkilöiden osaamiselle, sekä varustukselle,
joka niillä tulee olla töihin ilmoittautuessaan.

Urakointisopimukset ovat kestoltaan tyypillisesti kahdesta kolmeen vuotta ja mutta
vuoden sopimuksetkaan eivät ole tavattomia. Urakointiyhtiön kannalta ei ole
järkevää lähteä laajamittaisesti kehittämään suurhäiriötoimintaa yhden tai kahden
vuoden sopimuksen pohjalta. Pitkät sopimukset parantavat suurhäiriövalmiutta,
kun yhtiöt oppivat toistensa tavat ja ehtivät omaksua sovitut käytännöt. Pidemmät
sopimusajat luovat urakoitsijalle turvaa hankkia resursseja ja mahdollisuuksia
oppia toimintaa paremmin.
3.2.3.4 Vakuuttaminen
3.2.3.4.1 Vakuuttaminen suurhäiriön varalta
Suurhäiriöt muodostavat muiden riskien lisäksi merkittävän taloudellisen riskin
verkkoyhtiöille. Vakuuttaminen on eräs vaihtoehto muulle liiketoiminnan
taloudelliselle riskienhallinnalle. Vakuuttamisen etuna on se, että suurhäiriöiden
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aiheuttama kustannuskatto on tiedossa
ja toimintaa voidaan suunnitella pitkällä
tähtäimellä sen mukaisesti.
Verkkoyhtiöt voivat vakuuttaa melkein
mitä tahansa. Vakuutusyhtiöt kykenevät
halutessaan räätälöimään
vakuutustuotteensa asiakkaiden
tarpeiden mukaisiksi. Suurhäiriöön
liittyvät vakuutukset jakautuvat
pääsääntöisesti seuraaviin ryhmiin:

Verkkoyhtiöiden ei ole tällä hetkellä
kovinkaan edullista vakuuttaa
sähköverkkojaan myrskyn varalta,
koska voimassa oleva kohtuullisen
tuoton valvontamalli rankaisee
vakuutuksenottajaa:
-

-

Vakuutusmaksut käsitellään
valvontamallissa operatiivisina
kustannuksina
Verkon korjaaminen lisää
operatiivisia kustannuksia
Vakuutustulot käsitellään
valvontamallissa verkkoyhtiön
tuloina

1. Omaisuusvakuutukset;
tavaravakuutukset
2. Henkilövakuutukset;
tapaturmavakuutukset
3. Keskeytysvakuutukset;
liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen tarkoitetut vakuutukset, korvaavat
menetettyä katetta
4. Vastuuvakuutukset; taloudellisen vastuun vakuutukset ulkopuolisille
aiheutettuja taloudellisia haittoja varten
Verkkoyhtiöt vakuuttavat käytännössä ainakin seuraavia kohteita:
1. Sähköverkko vakuutetaan esimerkiksi kilometrihinnalla
2. Sähköasemat vakuutetaan erillisinä kohteina
3. Korjaustyökustannukset vakuutetaan joko päiväajan työhinnan mukaisesti
tai laajemmalla vakuutuksella, joka kattaa kiirehtimisestä aiheutuvia
kustannuksia, kuten esimerkiksi ylityökorvauksia.
4. Vakiokorvaukset voidaan vakuuttaa esimerkiksi osittain
5. Vahingonkorvaukset voidaan hoitaa vastuuvakuutuksin
Koska edellä mainitut vakuutukset räätälöidään usein tilaajan tarpeiden
mukaisesti, vakuutusehdot poikkeavat toisistaan eri vakuutusten ja
vakuutusyhtiöiden välillä. Samanniminen vakuutus voi sisältää hyvinkin erilaiset
vakuutusehdot.
3.2.3.4.2 Vakuutusmaksut
Suurhäiriön vakuuttaminen on luonteeltaan katastrofivakuuttamista, jossa on
tyypillisesti suuri omavastuuosa ja vastaavasti pienemmät vakuutusmaksut.
Suurimmat verkkoyhtiöt hoitavat suurhäiriöihin liittyvän taloudellisen
riskienhallinnan usein sisäisesti ja suosivat vakuuttaessaan suuria omavastuita.
Omavastuuosan osalta on hyvä selvittää se, mitä luonnonilmiöitä pidetään
yksittäisinä vakuutustapahtumina ja millä ehdoin erilaisista luonnonilmiöistä (esim.
tykkylumi) muodostuu useampia vakuutustapahtumia. Esimerkiksi Tapani- ja
Hannu-myrskyt tulkittiin kahdeksi erilliseksi myrskyksi.
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Hyvä käytäntö
Katastrofivakuuttamisessa kannattaa suosia vakuutusta, jossa on korkea
omavastuu mutta pienet vuosittaiset vakuutusmaksut.
Omavastuun tulisi olla suurempi kuin yksittäisten
vikojen aiheuttamat kustannukset.
”Ei olisi järkeä, että verkkoyhtiö maksaisi vakuutusyhtiölle joka vuosi
ison rahan ja vakuutusyhtiö puolestaan jakaisi sen verkkoyhtiölle takaisin
osissa vuoden mittaan. Siitä seuraisi vain kaikille hirveästi töitä.”

Sähköverkkovakuutuksen hintaan vaikuttaa:
1.
2.
3.
4.
5.

Sähkölinjojen pituus johtolajeittain
Sääolosuhteet jakelualueella
Sähköverkon sijainti maastossa
Sähköverkon ikä ja kunto (vain jossain määrin)
Vahinkotilasto; kuinka usein kyseisellä verkkoalueella on syntynyt
myrskyvahinkoja, mitä korjaukset ovat maksaneet ja mitkä ovat olleet
vahingonkorvausten määrät.

Korkeita vakuutusmaksuja voidaan alentaa myös rajoittamalla vakuutuskorvauksen
ylärajaa. Tällöin vakuutus kattaa vahingot vain sovittuun euromäärään asti.
Suurhäiriötoiminnan tehokkuudella on merkitystä vakuutuksen hintaan, mutta
toiminnan tehokkuutta tai tehottomuutta ei ole mahdollista hinnoitella
vakuutuksiin etukäteen. Tehokkuus näkyy kuitenkin vahinkotilastoissa pitkällä
aikavälillä ja vaikuttaa tätä kautta vakuutuksen hintaan.
3.2.3.4.3 Syyt vakuuttamiselle
Monet verkkoyhtiöistä suhtautuvat skeptisesti vakuutuksia kohtaan. Verkkoyhtiöt
näkevät, että vakuutusyhtiö ottaa aina siivun välistä ja ovat sitä mieltä, että jos
tilanteen voi itse hoitaa, pitkällä aikavälillä voittaa varmasti. Kaikki yhtiöt eivät
vakuuta suurhäiriöön sisältyviä riskejä lainkaan tai vakuuttavat ne vain osittain.
Suurissa verkkoyhtiöissä myrsky iskee hyvin harvoin täydellä voimallaan koko
verkkoalueelle. Pienelle yhtiölle yksittäinen myrsky saattaa kuitenkin aiheuttaa
valtavan taloudellisen riskin, joka uhkaa jopa koko yhtiön tasetta. Nykyisessä
kiristyneessä toimintaympäristössä vakuuttaminen saattaa muodostua elinehdoksi
pienille yhtiöille. Osa yhtiöistä pitääkin ristiriitaisena sitä, että samanaikaisesti
regulaattori näkee liiket
3.2.3.4.4 Vakuuttaminen käytännössä
Vakuuttaminen lähtee tarpeen määrittelystä, joten ensin määritellään minkälaisilta
tilanteilta halutaan suojautua ja minkälaista vakuutussuojaa lähdetään hakemaan.
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Tuotantolaitosmaailmassa vakuutusasioita on tyypillisesti mietitty pidemmälle kuin
verkkoyhtiöissä. Tyypillisesti ne energiayhtiöt, joilla on omaa tuotantoa, ovat
käsitelleet vakuutusasiat myös sähköverkon kannalta huolellisemmin kuin yhtiöt,
joilla ei ole omaa tuotantoa. Sähköverkko voidaan mieltää samanlaiseksi koneeksi
kuin tuotantolaitoskin. Sitä koskeva laajamittainen häiriö aiheuttaa mm. omaisuusvahinkoja, korjauskustannuksia ja menetettyä tuotantoa. Sähköverkkoliiketoiminnassa syntyy lisäksi valvontamallista johtuvia muita kustannuksia, kuten vakiokorvauksia ja keskeytyksen aiheuttaman haitan (KAH) aiheuttamia tulonmenetyksiä.
Hyvä käytäntö
Omaa vakuutusosaamista voidaan täydentää käyttämällä
vakuuttamisessa apuna vakuutusmeklaria tai konsulttia, jonka
avustuksella on mahdollista määritellä todellinen vakuutustarve,
kilpailuttaa vakuutukset sekä vertailla saadut tarjoukset ja ehdot
todellista tarvetta vasten. Menettely on hyvä sekä vakuutuksenottajan
että vakuuttajan kannalta.
tarvitsisivat vakuutuksia,
on usein kaikkein vähiten vakuutus

Vakuutusyhtiö saattaa edellyttää verkkoyhtiöltä vakuutusta myöntäessään tiettyjä
menettelytapoja esimerkiksi kunnossapidon osalta. Nämä vaatimukset kirjataan
vakuutusehtoihin.
Vakuutusyhtiöt pyrkivät palvelemaan asiakkaitaan myös avustamalla
vahinkotapauksen ehkäisemisessä ja hoitamisessa.
Vakuutustapahtuman yhteydessä etenemisjärjestys on seuraava:
1. Ensin keskitytään selviämään vahinkotilanteesta parhaalla mahdollisella
tavalla, korvausasioista ei vielä keskustella
2. Siten mietitään miksi näin tapahtui, eli kenen vika tai mistä syystä näin
tapahtui ja miten vastaava voitaisiin välttää jatkossa
3. Tämän jälkeen saatetaan miettiä miten tehokkaasti asioita on hoidettu ja
miten voitaisiin hoitaa tehokkaammin seuraavalla kerralla
Vakuutusyhtiöt tarkentavat ohjeitaan ja vakuutusehtojaan kokemuspohjaisesti.
Toistaiseksi vakuutusyhtiöt eivät kuitenkaan ilmeisesti näe sähköverkkoyhtiöiden
suurhäiriötoiminnan kehittämistä bisneksenä, vaikka muilla toimialoilla niillä onkin
yhä kiinteämpää yhteistyötä asiakkaidensa kanssa niin vahinkojen ennaltaehkäisemisessä kuin vahinkotapahtumien analysoinnissakin. Jotta tämän
suuntainen kehitys olisi jatkossa mahdollista, vakuutusyhtiöillä tulisi
riskienhallinnan osaamisen lisäksi olla nykyistä enemmän osaamista myös
sähköverkkotoiminnasta.
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3.2.3.4.5 Varautuminen vakuutusprosessin hoitamiseen
Varautumisvaiheessa suunnitellaan menettelytavat vakuutusasioiden hoitamiseksi
suurhäiriötilanteessa. Jo vakuutusta ottaessa sovitaan miten suurhäiriötilanteessa
toimitaan, kehen otetaan yhteyttä ja mitä tietoja toimitetaan missäkin vaiheessa.
Varsinainen korjaustyö tehdään aina siten kuin se tehtäisiin ilman vakuutustakin.
Vakuutusyhtiöt olettavat, että verkkoyhtiöt ovat ammattilaisia työssään ja hoitavat
korjaustyön parhaalla mahdollisella tavalla.
3.2.4 Varallaolo
Varallaolo-organisaatio toimii normaalin työajan ulkopuolella. Varallaolojärjestely
on tarkoitettu lähinnä normaalitilan viankorjauksiin. Varallaolo on tyypillisesti
järjestetty siten, että käytönvalvojia on asetettu päivystämään tai valvomaan
sähköverkon tilaa ja asentajat pysymään lähtövalmiudessa mikäli sähköverkossa
ilmenee jakeluhäiriöitä.
Varallaolo-organisaatio kykenee kokonsa puolesta korjaamaan lähinnä yksittäisiä
vikoja. Se palaa takaisin varallaoloon, kun häiriötilanne saadaan hallintaan.
Verkkoyhtiöt varautuvat suuriin juhlapyhiin tyypillisesti kasvattamalla varalla olevia
resursseja esim. kaksin- tai kolminkertaiseksi. Varallaolijat toimivat
suurhäiriötilanteissa ensivasteena, mutta he eivät kykene yksin hoitamaan
laajamittaista suurhäiriötä.
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3.3 Vaihe 2: Valmistautuminen suurhäiriöön
Valmistautumisvaiheessa pyritään nostamaan valmiustasoa tulevaa myrskyä
silmällä pitäen. Suurhäiriöön valmistautuminen alkaa, kun saadaan tieto siitä, että
uhkaava myrsky on tulossa verkkoyhtiön alueelle.
Kaikissa suurhäiriöissä ei ole valmistautumisvaihetta. Mikäli säätila pääsee
kehittymään uhkaavaksi huomaamatta ja hyvin nopeasti, voidaan
valmistautumisvaiheen tehtävät joutua suorittamaan samanaikaisesti
suurhäiriötoiminnan käynnistämisen kanssa.
3.3.1 Säätilan kehittymisen seuraaminen
Säätilan kehittymisen seuraaminen on verkkoyhtiön käyttötoiminnan
perustoimintoja ja jatkuvaa toimintaa. Sääennusteiden tulkinta on erittäin
oleellisessa roolissa suurhäiriöiden vaikutusten pienentämisessä. Sähkönjakelun
keskeytysten kestoa voidaan lyhentää merkittävästi, mikäli uhkaavasta sääilmiöstä
saadaan tieto riittävän aikaisin. Tällöin on aikaa kutsua resurssit asemiin, varustaa
ne, tiedottaa tilanteesta, varoittaa asiakkaita ja hälyttää eri sidosryhmiä
valmiuteen.
Säärintamat eivät tälläkään hetkellä tule mitenkään yllättäen sähköyhtiöille.
Sähköyhtiöt seuraavat ennusteita aktiivisesti ja saavat hälytyksiä uhkaavista
tilanteista. Meteorologia on kehittynyt viime vuosina voimakkaasti niin, että
äkillisiä paikallisia sääilmiöitä, kuten syöksyvirtauksia ja trombeja lukuun
ottamatta useimmat sääilmiöt kyetään ennustamaan melko tarkkaan etukäteen.
Sääilmiöiden tyyppi on myös hyvin ennustettavissa. Esimerkiksi lumikuormia
aiheuttavat sääolosuhteet kyetään nykyään ennustamaan jo varsin hyvin.
”Vaikeimpia ennustettavia ovat pienen skaalan ilmiöt, joita on vaikea napata
ennustemallin hilaverkkoon (esim. paikallisesti sumupilvet, merituuli).”
Säätilan seurannassa on haasteena tietty epätarkkuus. Meteorologia ei ole eksakti
tiede, vaan ennusteisiin sisältyy aina epävarmuus. Tätä epävarmuutta ei kuvata
tavallisissa sääennusteissa vaihteluväleinä vaan niissä esitetään yleensä
todennäköisin arvio esimerkiksi keskituulen tai puuskien maksiminopeuksista.
Säätilan ennustamiseen liittyy myös
aikaulottuvuus. Mitä lähempänä tapahtumaajankohtaa ollaan, sitä parempi ennuste on
muodostettavissa. Alla olevassa kuvassa on
kuvattu eri lähteiden merkitystä
konvektiivisten myrskyjen (syöksyvirtaukset,
trombit, rankkasateet, rakeet, salamointi)
yhteydessä. Konvektiivisten myrskyjen
ennustaminen on vaikeaa, koska ne
kehittyvät nopeasti ja saattavat olla hyvin
paikallisia.
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Tässä selvityksessä ei käsitellä
tulvariskiä. Verkkoyhtiöiden
tulisi kuitenkin huomioida
varautumisessa ja säätilan
seurannassa vedenkorkeuden
sekä rankkasateiden
vaikutukset sähköasemille ja
verkon muille kohteille.

Kuva 8. Ennustelähteiden merkitys ennen konvektiivista myrskyä. Lähde:
Ilmatieteen laitos
Verkkoyhtiö joutuu tulkitsemaan sääennusteista omalta kannaltaan mm. seuraavat
asiat:
-

Osuuko myrsky ylipäätään omalle jakeluverkkoalueelle?
Mikä on myrskyn maantieteellinen laajuus ja minne se kohdistuu?
Minkälaiset ovat myrskyn vaikutukset puustolle, sähköverkolle ja muulle
infrastruktuurille?

Myrskyn kehittymistä seurataan pitkäjänteisesti. Myrskystä riippuen ensimmäinen
ennustetieto voidaan saada jopa vuorokausia aiemmin. Esimerkiksi hurrikaanien
rippeet rantautuvat usein ensin Norjaan ja Ruotsiin, sitten Suomeen. Ensihavainnon
jälkeen tilanne ja ennusteet elävät jatkuvasti.
Energiayhtiöiden käyttöhenkilökunta osaa tulkita säätiloja pääsääntöisesti varsin
hyvin. Säätilan seuraaminen ja tulkinta muodostuvat kokeneille käyttöhenkilöille
iksi , johon saadaan vuosien aikana oppi kantapään kautta, joskin
melko kalliisti.
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Hyvä käytäntö
Käyttöhenkilökunnalle ja suurhäiriön johtajalle järjestetään koulutusta
sääennusteiden tulkintaan ja erilaisten sääpalveluiden käyttöön.

Verkkoyhtiöt seuraavat sääennusteita aktiivisesti eri lähteistä. Suomessa
verkkoyhtiöt seuraavat muun muassa seuraavia lähteitä:
1. Kotimaisia television, radion ja lehtien sääennusteita
2. Naapurimaiden julkisia säätiedotteita ja säähavaintoja
3. Ilmatieteen laitoksen ja Forecan verkko- ja karttapohjaisia säähavainto- ja
sääennustepalveluja
4. Vaarallisen sään tiedotteita kaupallisille toimijoille
5. VAARA-tiedotteita viranomaisille. Verkkoyhtiöt eivät kuitenkaan saa tätä
tiedotetta virallisesti.
Naapurimaiden säätiedotteita ja säähavaintoja seuraavat erityisesti Lounaisrannikon verkkoyhtiöt. Vallitseva tuulensuunta on Suomessa lounaasta, joten
monet säärintamat lähestyvät Ruotsin suunnalta. Ruotsissa tehdyt havainnot
tarjoavat hyvää lisätietoa. Ajantasaisia havaintoja ei ehditä välittömästi päivittää
suomalaisiin säämalleihin vaan ennusteissa on aina viivettä havaintoihin nähden.
Muutokset esimerkiksi myrskyn kulkureitissä on mahdollista havaita todellisten
havaintojen perusteella ennen kuin sama tieto ilmestyy päivitettyihin ennusteisiin.
Havaintojen tulkinta vaatii kuitenkin kokemusta ja osaamista.
Vaarallisen sään tiedote on muokattu viranomaistiedote. Viranomaistiedote ei ole
sellaisenaan kaupallisten toimijoiden, kuten verkkoyhtiöiden käytettävissä.
Ilmatieteenlaitoksen mukaan VAARA-tiedote on sisällöllisesti miltei sama kuin
vaarallisen sään tiedote kaupallisille toimijoille.
Säähavainto- ja ennustepalvelujen avulla on mahdollista saada tietoa mm.
tuulesta, sademuodoista, tykkylumikertymästä, salamoinnista ja lämpötilasta.
Verkkoyhtiöt kokevat havainto- ja ennustepalvelut suurena apuna suurhäiriöitä
ennustettaessa. Erityisesti tykkylumiennuste on pitänyt hyvin paikkansa.
Tarjolla olevat palvelut ovat luonteeltaan erityyppisiä. Yksinkertaisia palveluita voi
käyttää tilanteen nopeaan tarkastamiseen. Sofistikoituneemmista järjestelmistä
löytää tarvittaessa myös tarkempaa tietoa.
Säätiedotteiden seuraamisen lisäksi monet verkkoyhtiöt konsultoivat puhelimitse
päivystävää meteorologia aina, kun on epäselvyyttä siitä mitä sääennuste
tarkoittaa, tai kun alkaa näyttää siltä, että uhkaava myrsky on tulossa päälle.
Meteorologit tuottavat nykyisin paljon palveluja myös erilaisille kaupallisille
toimijoille. Sähkönjakelun tapauksessa ei kuitenkaan ole aivan selvää kenen tulisi
tulkita sääennusteita sähköverkon tuhojen kannalta. Tulisiko meteorologien
erikoistua tunnistamaan potentiaalisia uhkia sähköverkolle vai tulisiko käyttö45 (160)

henkilöiden erikoistua tulkitsemaan sääennusteita ja säähavaintoja nykyistä
paremmin?
Hyvä käytäntö
Pelastuslaitoksilla on lähdetty siitä, että heidän omat asiantuntijansa
ja arvioivat säätilan
vaikutukset. Meteorologit osaavat ennustaa säätä ja verkkoyhtiöt sään
vaikutuksia sähkönjakeluun. Koska kumpikaan ei tunne toistensa
toimintaa syvällisesti, verkkoyhtiöiden on parempi perehtyä
sääennusteiden tulkitsemiseen ja sään vaikutusten arviointiin
ainakin niin kauan, kunnes palvelut soveltuvat sellaisenaan
verkkoyhtiöille.
3.3.2 Uhasta varoittaminen ja informointi
Valmistautumisvaiheessa on ensin tärkeintä saattaa uhkaava tilanne
suurhäiriöorganisaatioon kuuluvien sekä keskeisten sidosryhmien tietoon. Virkaajan ulkopuolella varoittaminen tapahtuu virallisten kanavien lisäksi
henkilökohtaisesti.
Hyvä käytäntö
Uhkaavasta myrskystä varoitetaan henkilöitä tekstiviestillä. Lisäksi on hyvä
varoittaa sidosryhmiä sovittuja virallisia kanavia pitkin ja tarjota tarkempaa
tietoa myös esimerkiksi sähköpostilla tai intranet-sivuilla.
Jokainen organisaatio ja esimies vastaa oman henkilökuntansa varoittamisesta.

Verkkoyhtiöiden välillä ei ole tällä hetkellä yhteistyötä myrskyistä varoittamisessa.
Ne eivät välitä tietoa suurhäiriötilanteesta eivätkä tiedota erikseen valmiuden
nostoista. Yhtiöt seuraavat silti toistensa julkisia tiedotteita, ennusteita ja nettisivuja. Koska myrskyt saapuvat yleensä lounaasta, Lounaisrannikon energiayhtiöt
tekevät niistä usein ensimmäiset havainnot.
3.3.3 Valmiustasot
Suurhäiriössä organisaatio elää jatkuvasti. Myrskyn alkuvaiheessa suurhäiriöorganisaatioon siirrytään vaiheittain. Valmistautumisvaiheessa organisaatio on
vielä suppea mutta se kasvaa vähitellen tilanteen edetessä. Henkilöiden tehtävänkuvat muuttuvat suurhäiriön eri vaiheissa. Organisaation miehitys muuttuu myös
sen mukaan, miten tehokkaasti resursseja saadaan kutsuttua ja hälytettyä töihin.
Myöhemmässä vaiheessa miehitykseen vaikuttaa myös se miten resurssit siirtyvät
vahvuudesta lepovuoroon ja miten uusia saadaan kutsuttua tilalle.
Edellä kuvattua tilannetta on mahdollista hallita valmiustasojen avulla. Valmiustasot kuvaavat organisaatiota, sen laajuutta, tehtäviä ja toimintaa eri tilanteissa.
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Valmiustasot perehdytetään suurhäiriössä toimivalle henkilöstölle etukäteen. Optimitilanteessa jokainen tietää miten hänen odotetaan toimivan, kun suurhäiriön
johtaja ilmoittaa suurhäiriöorganisaation siirtyvän tietylle valmiustasolle. Yksittäinen henkilö ei huomaa valmiustason ja organisaation muuttumista eikä tiedä
mitä häneltä odotetaan, ellei siitä kerrota erikseen.
Hyvä käytäntö
Määritellään etukäteen valmiustasot, joiden avulla kuvataan organisaatio, roolit
ja tehtävät ja pelisäännöt eri tilanteissa. Perehdytetään valmistasot
suurhäiriötoimintaan osallistuville.
Esimies vastaa käskysuhteiden ja valmiustasojen muutosten tiedottamisesta
omille alaisilleen. Toiminnan selkeyden, sujuvuuden ja turvallisuuden
kannalta on tärkeää, että jokainen suurhäiriöorganisaatioon kuuluva
henkilö tietää joka hetkellä mikä on hänen asemapaikkansa, kuka on hänen
esimiehensä sekä ketkä hänen alaisiaan, mitkä ovat hänen vastuunsa ja
tehtävänsä, keneltä otetaan vastaan tehtäviä ja kenelle raportoidaan
töiden etenemisestä.
Suurhäiriötilanteessa viankorjauksessa siirrytään usein yksikköhintaisista töistä
tuntihintaisiin töihin. Valmiustasojen avulla on mahdollista viestiä selkeästi
milloin työskennellään yksikköhinnoilla ja milloin tuntihinnoilla.
Valmiustasoja kuvataan usein väreillä. Alla on kuvattu esimerkki valmiustasoista:
Taulukko 2. Esimerkki valmiustasoista ja värikoodien käytöstä
VALMIUSTASO

KUVAUS

Vihreä
(normaali)

Normaalitilanne, tavanomaista toimintaa.

Keltainen
(kohotettu)

Valmistautuminen aloitetaan. Ollaan kohotetussa valmiustilassa ja
pyydetään henkilöitä tarkastamaan suurhäiriöön liittyvät ohjeistus,
työvälineet, ajoneuvot sekä tietojärjestelmien toiminta. Samanaikaisesti
hankitaan valvomoon lisähenkilöstöä.

Oranssi
(täysi valmius)

Oranssilla tasolla ollaan jo valmiudessa ja tehdään oma arvio siitä, mitä
tuleman pitää. Tehdyn arvion perusteella päätetään kuinka paljon
resursseja kutsutaan töihin. Varataan helikopterit. Urakoitsijoille annetaan
ohjeet tankata autot ja varmistaa tarvikkeiden, muuntajien, ym. materiaalin
saatavuus. Syntyy sisäisiä ja ulkoisia kustannuksia. Muilta osin edelleen
normaalia toimintaa.

Punainen
(suurhäiriö)

Alueella on suurhäiriötilanne. Normaalista poikkeavaa toimintaa
suurhäiriön hallitsemiseksi. Kaikki käytettävissä oleva henkilökunta ja
resurssit on aktivoitu. On varauduttu pitkäaikaisen suurhäiriötilanteen
hallintaan. Tilanne on täynnä toimintaa.

Musta
(laaja suurhäiriö)

Musta tila on vastaava kuin punainen tila. Suurhäiriö on vielä
huomattavasti punaista laajempi.
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Valmiustasojen värikoodeja tai kriteerejä eri valmiustasolle siirtymiselle ei ole
standardoitu eikä yhdenmukaistettu. Verkkoyhtiöiden erilaiset käytännöt
vaikeuttavat jossain määrin tilanteen hahmottamista ulkopuolisten toimijoiden
kannalta.
Hyvä käytäntö
Asetetaan selkeät kriteerit eri valmiustasoille siirtymiselle. Mitattavissa
olevat häiriön laajuutta koskevat kriteerit kannustavat sovitun
mukaiseen toimintaan sähkönjakelua uhkaavissa tilanteissa. Esimerkiksi
käytönvalvoja ei aina uskalla tehdä päätöstä suurhäiriöorganisaation
hälyttämisestä riittävän ajoissa, koska hän pelkää turhia kustannuksia, jos
myrskyä ei tulekaan. Selkeät kriteerit helpottavat päätöksentekoa (esim.
sähköttömien asiakkaiden lukumäärä, lauenneiden johtolähtöjen lukumäärä).
Valmiustason muutoksesta tiedotetaan aivan kaikille henkilöille. Esimerkiksi
urakoitsija ei välttämättä uskalla varata kaikkia tarvittavia resursseja ennen
kuin tulee selkeä signaali siitä, että on siirrytty toiselle valmiustasolle, ollaan
tosipaikan edessä ja pelisäännöt ovat muuttuneet. Tilanne saattaa tulla
henkilölle eteen ensimmäistä kertaa ja ellei asiaa ole sovittu etukäteen, siihen
saatetaan reagoida varovaisuudella.
Valmiustasolta toiselle siirrytään joko vaiheittain tai suoraan, käymättä kaikkia
välitiloja läpi. Esimerkiksi normaalitilasta voidaan siirtyä suoraan laajimmalle
valmiustasolle. Tilasta toiseen siirtyminen riippuu tilanteen ennustettavuudesta ja
tapahtumien etenemisnopeudesta. Toisinaan myrsky iskee hyvinkin nopeasti ja
yllättäen, toisinaan lähestyvästä säärintamasta saadaan alustavia ennusteita jo
vuorokausia etukäteen.
3.3.4 Siirtyminen valmistautumisvaiheen organisaatioon
Mikäli myrskyn uhka kasvaa entisestään, valmiustilaa nostetaan ja henkilöitä
aletaan kutsua töihin. Näin pyritään varmistamaan henkilöresurssien saatavuus
suurhäiriön alkuvaiheessa. Käytännössä töihin kutsuminen tarkoittaa siirtymistä
toiselle valmiustasolle ja toisenlaiseen organisaatioon.
Hyvä käytäntö
Henkilöt kutsutaan töihin tekstiviestillä. Henkilökohtainen viesti mahdollistaa
sekä viestin kuittaamisen vastaanotetuksi että ilmoittautumisen töihin. Viestien
kuittaaminen on mahdollista automatisoida ja liittää osaksi resurssienhallintajärjestelmää, josta nähdään ketkä on tavoitettu ja keitä ei vielä ole tavoitettu.
Valmiusviestissä pyydetään olemaan yhteydessä suurhäiriöorganisaation
mukaiseen esimieheen. Näin saadaan tarvittava komentoketju
rakennettua kuntoon heti alusta alkaen.
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Hyvä käytäntö
Resurssien töihin kutsumisesta ja hallinnasta vastaavat
henkilöt kutsutaan töihin ensimmäisten joukossa.

Valmiusvaiheen organisaatioon siirtyminen aiheuttaa kustannuksia. Mikäli tilanne
käynnistyy nopeasti, päätöksen töihin kutsumisesta tekee vuorossa oleva
käytönvalvoja tai käyttöpäällikkö. Koska tilanne kehittyy usein vähitellen,
käytönvalvojat sinnittelevät ongelmien kanssa usein liian pitkään ennen
lisäresurssien kutsumista.
Käytönvalvojat ovat kriittinen pullonkaularesurssi suurhäiriön hoitamisessa.
Valmiusvaiheeseen siirryttäessä siirretään osa käytönvalvojien tehtävistä muiden
hoidettavaksi. Esimerkiksi asiakaspuhelut ohjataan valvomon ulkopuolelle.
3.3.5 Sopiminen normaalitöiden keskeyttämisestä
Mikäli suurhäiriötilanne alkaa kesken työpäivän, työryhmillä on usein työmaa
kesken. Verkkoyhtiön ja urakointiyhtiön tulee tällöin keskenään sopia ja
aikatauluttaa siirtyminen normaalitöistä myrskytöihin. Tietyt työt joudutaan
saattamaan loppuun tai päättämään väliaikaisilla ratkaisuilla myrskystä huolimatta.
Sähkötöitä ei voida mm. turvallisuusnäkökohtien vuoksi heti keskeyttää.
Työryhmien vapauttaminen ja työtehtävien saattaminen sopivaan työvaiheeseen
vaatii jonkin verran aikaa.
3.3.6 Toimintavalmiuden todentaminen
Valmiusorganisaatioon siirtyminen
kestää muutamia tunteja. Kun
organisaatio on saatu muodostettua,
verkkoyhtiön ja sidosryhmien
toimintavalmius tarkastetaan
suurhäiriön toimintasuunnitelmien
mukaisesti.

Resurssienhallintajärjestelmät sekä
tilannekuvajärjestelmät ovat järjestelmiä,
joita ei normaalitilanteessa ole käytössä
kaikissa verkkoyhtiöissä tai niitä
käyttävät eri henkilöt kuin suurhäiriössä.
Tämän vuoksi asioista pidetään kirjaa
paperilla ja Excel-taulukoissa.
Järjestelmien sujuva käyttö suurhäiriössä
edellyttää niiden jatkuvaa käyttämistä tai
käytön harjoittelua myös
normaalitilanteen aikana.

Henkilöresurssien määrä tarkastetaan
vertaamalla suurhäiriön toimintasuunnitelman mukaisia resursseja
ilmoittautuneisiin resursseihin.
Tarvittaessa nimetään varamiehet
tehtäviinsä. Samalla valmistaudutaan
resurssien nopeaan lisäämiseen
varmistamalla resurssien hankinta- ja hallintaorganisaation toimintakyky.
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Kuva 9. Toimintavalmiuden varmistaminen ja henkilöresurssien hallinta
Tieto- ja tietoliikennejärjestelmien toiminta tarkastetaan ja varmistetaan, että
niissä ei ole päivityksiä meneillään. Lisäksi varmistetaan, että valmiusvaiheen
organisaation mukaiset henkilöresurssit ovat käytettävissä järjestelmien tekniseen
tukeen ja viankorjaukseen sekä varmistetaan, että myös ulkopuolinen tuki on
käytettävissä 24h vuorokaudessa. Erityisesti tarkastetaan käytönvalvonta- ja
käytöntukijärjestelmien toiminta, tietoliikenneyhteyksien toiminta sekä suurhäiriön
aikaisen resurssienhallinnan ja tehtävienhallinnan järjestelmien sekä mahdollisen
tilannekuvajärjestelmän toimivuus.
Hyvä käytäntö
Lupa ohjelmistopäivitysten tekemiseen pyydetään aina
käytönjohdolta ja käyttökeskukselta. Tilanne tarkastetaan vielä
tuntia ennen päivitystyön aloittamista.

Työkalujen, ajoneuvo- ja työkonekaluston sekä osaamisen riittävä määrä ja taso
tarkastetaan. Kenttähenkilökuntaa kehotetaan vielä tarkastamaan ja tarvittaessa
huoltamaan työkalunsa, kokoamaan materiaalit ja tarvikkeet valmiiksi ajoneuvoihin
sekä valmistelemaan eväät ensimmäistä työrupeamaa varten.
Materiaalien saatavuus varmistetaan tarkastamalla varmuusvarastojen
varastosaldot ja lähettämällä tarvittaessa täydennystilaukset tukkureille.
Tavarantoimittajia varoitetaan lähestyvästä myrskystä.
Helikopterit varataan jo etukäteen tiedustelutoimintaa silmällä pitäen.
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Viestintä-, asiakaspalvelu- ja huolto-organisaatioiden sekä muiden
tukitoimintojen toimintavalmiudet tarkastetaan ja sovitaan suurhäiriön
toimintasuunnitelman mukaisista menettelyistä.
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3.4 Vaihe 3: Suurhäiriötoiminnan käynnistäminen
3.4.1 Suurhäiriön käynnistyminen
Myrskyrintaman aiheuttama suurhäiriö syntyy vähitellen. Tyypillisesti ensin
ilmaantuu vain muutamia vikoja. Myrskyn edetessä vikojen määrä alkaa kuitenkin
kasvaa voimakkaasti. Vikoja rajataan ja korjataan vahvuudessa olevilla resursseilla.
Tilanteen kehittyminen suurhäiriöksi tai jääminen vain tavalliseksi häiriöksi on
vielä epäselvää.
Tilanteen johtaminen on suurhäiriön alkuvaiheessa täysin käyttökeskuksen
hallussa. Käyttökeskus ei tarvitse erikseen mitään valtuutuksia johdolta, vaan
toimenpiteet voidaan käynnistää tarpeen mukaan.
3.4.2 Siirtyminen suurhäiriöorganisaatioon
Käytönvalvojalla on suuri vastuu suurhäiriötoiminnan käynnistymisvaiheessa,
erityisesti, jos tilanne alkaa ennalta odottamatta. Tilanne kehittyy usein vähitellen
vikojen määrän lisääntyessä. Perinteisen mallin mukaan yksi tai kaksi
käytönvalvojaa sinnittelee ongelmien kanssa liian pitkään ennen lisäresurssien
kutsumista. Käytönvalvojan tulisi tilanteen havaittuaan kyetä tekemään päätös
valmiustason nostosta nopeallakin aikataululla. Erityisesti kokemattoman
käytönvalvojan kohdalla tämän päätöksen tekeminen vaatii rohkeutta. Asiasta on
hyvä sopia etukäteen ja asettaa selkeät kriteerit valmiustason nostolle sekä
kannustaa ja vaatia käytönvalvojia toimimaan näiden ohjeiden mukaisesti.
Hyvä käytäntö
Prosessi on hyvin harjoiteltu, jos käytönvalvojat nostavat valmiutta
omatoimisesti, määriteltyjen kriteerien mukaisesti.
Kun em. kriteerit, esimerkiksi sähköttömien johtolähtöjen määrä tai sähköttömien
asiakkaiden määrä, täyttyvät, siirrytään seuraavalle valmiustasolle eli
suurhäiriöorganisaatioon. Suurhäiriön johtaja ottaa tilanteen hallintaansa
viimeistään tässä vaiheessa.
Useimmat suurhäiriöitä kokeneet verkkoyhtiöt pitävät tärkeänä, että suurhäiriössä
käytetään alusta alkaen ns. maksimivoimaa eli niin paljon resursseja kuin
mahdollista.
Maksimivoiman periaatteet
1. Viankorjaukseen kannattaa panostaa täydellä voimalla heti alussa, jotta
sähköttömien asiakkaiden määrä saadaan nopeasti laskemaan.
2. Viankorjaukseen kannattaa panostaa maksimivoimalla loppuun saakka, jotta
viimeisetkin viat saadaan korjattua tehokkaasti. Työmäärä ei pienene, vaikka
työtä tehtäisiin vähäisemmillä resursseilla.
52 (160)

Suurimmilla yhtiöillä on suurhäiriössä käytössään satoja henkilöitä, joten
suurhäiriöorganisaatioon siirtyminen ei tapahdu hetkessä. Siksi on erittäin tärkeää,
että resurssien hankinta ja hallinta toimii tässä vaiheessa täysipainoisesti.
Resurssien hallintaa on käsitelty tarkemmin luvussa 7
.
3.4.3 Suurhäiriön kestoajan ennustaminen
Suurhäiriön kestoajan ennustaminen on erittäin vaikeaa. Alkuvaiheessa tilannekuva
on hyvin epäselvä ja tilanne kentällä elää jatkuvasti.
”Tapaninpäivänä tilanne oli joka suhteessa epäselvä. Kuudelta aamulla näytti,
että kaikki menee hyvin ja viat saadaan hoidettua, mutta jo kahdeksalta
tilanne alkoi paheta jälleen. Iltapäivällä alkoi selvitä, että kaikille ei tulla
saamaan sähköjä saman päivän aikana. Seuraavana päivänä kaikille saatiin
palautettua sähköt, mutta jälleen tilanne paheni nopeasti. Tähän mennessä ei
oltu missään vaiheessa etukäteen osattu ennustaa sitä, että menee
vuorokausia ennen kuin kaikki sähköt on saatu palautettua.”
Kestoajan ennustaminen riippuu läheisesti tilannekuvan laadusta. Verkkoyhtiö
näkee sähköttömien asiakkaiden määrän ja sähköttömät verkonosat käytöntukijärjestelmästään. Myrskytuhoista ja vikojen määrästä ei kuitenkaan myrskyn
alkuvaiheessa ole vielä tietoa ja lisäksi myrskyn aikana syntyy koko ajan lisää
vikoja.
Tilannekuvan muodostamista ja tiedustelutoimintaa tehostamalla on mahdollista
saada nopeammin kuva verkolle aiheutuneista vahingoista. Tarkemman
tilannekuvan avulla on mahdollista tarkentaa myös viankorjausennusteita.
Tyypillisesti asiakkaat haluavat tiedon siitä milloin sähkö palautuu heidän omaan
käyttöpaikkaansa. Eri osapuolten on hyväksyttävä se tosiasia, että suurhäiriön
alkuvaiheessa ja myrskyn edelleen riehuessa tarkkojen käyttöpaikkakohtaisten
ennusteiden tekeminen on mahdotonta ja niitä voidaan antaa vain hyvin karkealla
tasolla.
3.4.4 Valmistautuminen pahimpien olosuhteiden jälkeiseen toimintaan
Suurhäiriön käynnistyessä olosuhteet kentällä ovat työskentelyn kannalta erittäin
hankalat. Pimeys, myrsky ja kaatuvat puut saattavat tehdä työskentelystä
ylipäätään mahdotonta metsäisillä alueilla. Turvallinen työskentely voi olla
mahdollista vain avoimilla alueilla, kuten taajamissa ja peltoaukeilla.
Resurssien tehokkaan ja turvallisen käytön kannalta viisain ratkaisu voi olla
lähettää korjausresurssit lepoon yön ajaksi tai kunnes pahin myrsky on talttunut.
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Hyvä käytäntö
”Tietyillä alueilla ei voitu Tapaninpäivän myrskyissä turvallisuutta
vaarantamatta tehdä korjaustöitä ensimmäiseen 24 tuntiin. Tämä aika
kannattaa käyttää järkevään valmistautumiseen tulevaan eli suunnitella ja
valmistella sitä mitä tullaan tekemään heti, kun säätila sallii.”
3.4.5 Hätätöiden aloittaminen
Suurhäiriön käynnistyessä on selvää, että joudutaan tekemään pitkiä työpäiviä ja
mahdollisesti myös hätätyötä. Hätätyöilmoitukset on tehtävä välittömästi
työsuojeluviranomaisille. Verkkoyhtiö tekee ilmoitukset omalta osaltaan ja kukin
alihankkija omalta osaltaan.
Hätätyö ei lisää resursseja, joten sen varjolla ei tule teettää ylipitkiä työpäiviä. Jos
tilanne näyttää siltä, että myrsky kestää pitkään, on toimittava suunnitelmallisesti
ja siirryttävä esimerkiksi 12/12 tunnin vuoroihin.
”Jos kentältä alkaa kuulua, että pitäisi päästä lepäämään, jotain on pahasti
pielessä.”
Työsuojelupiirien suhtautuminen hätätyön tekemiseen suurhäiriön yhteydessä
vaihtelee alueittain. Osassa verkkoyhtiöitä hätätyön tekeminen on suurhäiriötapauksissa säännönmukaista. Toisaalla taas työsuojelupiirit eivät hyväksy
suurhäiriötyöskentelyä hätätyöksi lainkaan.
”Hätätyön osalta lakia olisi muutettava niin, että tilaajan (verkkoyhtiö)
tekemä ja hyväksyttämä hätätyöilmoitus olisi samalla urakoitsijan vastaava
ilmoitus. Nyt, kun molemmilta edellytetään omaa, voi ja välillä käykin niin,
että verkkoyhtiön ilmoitus hyväksytään, mutta yksittäisen urakoitsijan ei.
Käytäntöjen vaihteleminen työsuojelupiirien välillä on samoin erittäin
valitettava piirre.”
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3.5 Vaihe 4: Sähkönjakelun palauttaminen
3.5.1 Sähkönjakelun palauttamisen järjestys ja tavoitteet
Sähkönjakelun palauttaminen alkaa vikojen rajaamisella. Käytönvalvojat pyrkivät
ensin palauttamaan sähköt mahdollisimman monille asiakkaille rajaamalla viat
kauko-ohjattavilla erottimilla ja olosuhteiden salliessa edelleen kentältä käsin
ohjattavilla erottimilla.
Sähköverkon korjaaminen alkaa ylimmältä jännitetasolta. Työ aloitetaan sieltä
missä sähköä ylipäätään on. Ensin korjataan 110 kV alueverkot, sitten 20 ja 10 kV
keskijänniteverkko ja lopulta 0,4 kV pienjänniteverkko. Kun korjaus suoritetaan
tässä järjestyksessä, sähköjä voidaan palauttaa korjauksen edetessä niille
asiakkaille, jotka ovat jo korjatulla alueella. Korjaustyö voi edetä osittain
päällekkäin, käytettävistä resursseista ja korjauskohteiden kriittisyydestä riippuen.
Normaalisti keskijänniteverkko korjataan ensin kuntoon. Tapani- ja Hannumyrskyjen yhteydessä osa yhtiöistä aloitti pienjänniteverkon korjaamisen
keskijänniteverkon rinnalla jo ennen kuin keskijänniteverkko oli kokonaan saatu
kuntoon. Haastateltavien välillä vallitsi miltei täysi yhteisymmärrys sähköverkon
yleisestä korjausjärjestyksestä.
Seuraavassa kuvassa esitetään sähkönjakelun palauttamisen vaiheet karkeasti.
Kuvaan on piirretty myös myrskyn aiheuttamalle suurhäiriölle tyypillinen
sähköttömien asiakkaiden määrää kuvaava käyrä.

Kuva 10. Sähkönjakelun palauttamisen vaiheet ja sähköttömien asiakkaiden määrä
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Verkkoyhtiö pyrkii tehokkaalla vianrajaamistoiminnalla pienentämään myrskyn
aiheuttamaa sähköttömi
maksimiresurssit töissä kunnes viimeinenkin tiedossa oleva vika on korjattu,
voidaan puolestaan tehokkaasti lyhentää em. kuvaajan häntää.
3.5.2 Vikojen rajaaminen
Suurhäiriön alussa panostetaan voimakkaasti vikojen rajaamiseen. Vika-alueiden
rajaaminen alkaa välittömästi, kun jakeluhäiriö havaitaan. Ensin pyritään löytämään
ja rajaamaan vika tai viat kauko-ohjattavilla kytkinlaitteilla. Tätä voidaan tehdä jo
myrskyn aikana, kun vikojen rajaajia ei voida lähettää kentälle. Käytöntukijärjestelmä osaa automaattisesti laskea ja osoittaa oikosulkuvikojen mahdolliset
maantieteelliset vikapaikat. Maasulkuvikojen osalta vianpaikannus ei vielä toimi
luotettavasti.
Myrskyn hellittäessä vikojen rajaajat erottavat käyttökeskuksen ohjauksen
mukaisesti verkon vialliset osat käsikäyttöisillä erottimilla.
3.5.2.1 Automaattinen vikojen rajaaminen
Vikojen automaattinen rajaaminen tapahtuu tällä hetkellä releiden, sähköaseman
pääkatkaisijoiden, johtolähtöjen katkaisijoiden sekä pylväskatkaisijoiden avulla.
Joillakin yhtiöillä on käytössä myös ratkaisuja, joiden avulla keskijännitevikojen
paikannus ja rajaaminen tapahtuvat automatisoidusti kauko-ohjattavien erottimien
avulla. Ratkaisu edellyttää käytöntuki- ja käytönvalvontajärjestelmän yhteistyötä.
Käytöntukijärjestelmä saa käytönvalvontajärjestelmältä tiedon syntyneestä viasta ja
muodostaa arvion todennäköisimmästä vikapaikasta mm. verkon sähköteknisten
tietojen ja metsäisyyden perusteella. Käytöntukijärjestelmä muodostaa näiden
tietojen ja verkon topologian perusteella kauko-ohjattavien kytkinlaitteiden
kytkentäsekvenssejä. Kytkentäsekvenssit välitetään käytönvalvontajärjestelmälle,
joka ajaa sekvenssejä läpi kunnes vika on saatu rajattua mahdollisimman pienelle
alueelle.
3.5.2.2 Vika-alueiden rajaaminen ohjatusti
Suurhäiriön vaikutuksia voidaan rajata sekä kauko-ohjatuilla että käsikäyttöisillä
erottimilla. Kauko-ohjattuja erottimia voidaan ohjata käyttökeskuksesta.
Käsikäyttöisiä erottimia ohjataan erotinasemalla maastossa. Käsikäyttöisten
erotinten käyttäminen vaatii henkilöresursseja. Tyypillisesti erottimia ohjaavat
verkostoasentajat tai urakointi- ja verkkoyhtiön toimihenkilöt, joita käyttökeskus
ohjaa puhelimitse. Rajaajat kulkevat käytönvalvojan käskyjen mukaisesti
erotinasemille ja avaavat tai sulkevat erottimen käytönvalvojan käskystä.
Monissa haastatteluissa tuli ilmi, että erottimella saatetaan joutua odottamaan
toimintalupaa pitkäänkin. Tämä johtuu pitkälti käyttökeskuksen ja käytönvalvojien
ruuhkautumisesta.
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Kaikkia verkossa olevien vikoja ja
niiden tarkkoja sijainteja ei
tiedetä. Vika-alueiden rajaaminen
perustuu kokeilukytkentöihin.
Verkon kytkentätilannetta muutetaan ohjaamalla erottimia niin,
että tietyt verkonosat rajataan irti
muusta verkosta. Tämän jälkeen
verkkoon kytketään sähkö. Mikäli
vika ei toistu, voidaan todeta, että
vika on irtikytketyllä alueella. Tätä
menettelyä jatketaan, kunnes viat
on saatu rajattua mahdollisimman
pienille alueille.

Mikäli sähköasemia syöttävässä 110kV
alueverkossa on vika, kokeilukytkentöjä ei
voida tehdä. Samanaikaisesti laajalti
vikaantuneessa 20 kV jakeluverkossa
varasyöttöjen järjestäminen alueelle on
hankalaa. Vika-alueiden ja vikojen
paikantaminen muuttuu tällöin erittäin
haastavaksi, kun kokeilukytkentöjä ei voida
tehdä. Toiminnassa on keskityttävä tällöin
johtokatujen partiointiin ja tiedossa olevien
vikojen korjaamiseen.
Useimmat haastatelluista pitivät alueverkkojen
vikaa hyvin epätodennäköisenä, koska 110 kV
verkot rakennetaan puuvarmoiksi. Tapanimyrskyssäkin alueverkkojen vikoja oli
kuitenkin useita. Verkkoyhtiöt eivät ole
suurhäiriötoiminnassaan varautuneet
pitkittyneeseen alueverkon vikaan, vaan
yleensä oletuksena on, että kokeilukytkentöjä
voidaan tehdä 20kV verkossa. Varautumisessa
tulisi tavalla tai toisella huomioida myös hyvin
epätodennäköiset tapahtumat.

Kokeilukytkentöjen tekeminen
edellyttää käytönvalvojilta
suunnitelmallisuutta ja huolellisuutta, jotta henkilö- ja
omaisuusvahinkoja ei pääse
missään tilanteessa sattumaan.
Käytönvalvojien tulee tietää mitä
kytkentä aiheuttaa ja tarvittaessa
varmuuden vuoksi simuloida
kytkennät käytöntukijärjestelmällä ennen niiden suorittamista.

”Peräkkäisissä myrskyissä rajaamisella ei saavuteta samoja vaikutuksia kuin
ensimmäisen myrskyn kohdalla. Tapani-myrskyä seuranneessa Hannumyrskyssä vian rajauksella ei enää saavutettu samaa vaikutusta, koska
varasyöttövaihtoehtoja ei ollut enää yhtä paljon käytettävissä.”
Työryhmien paikannusjärjestelmän avulla on mahdollista nähdä miltei
reaaliaikaisesti missä työryhmät kulloinkin ovat. Sen avulla voidaan parantaa
työturvallisuutta ja optimoida työryhmien kulkemisia kokeilukytkentöjä tehtäessä.
Hyvä käytäntö
Käsin ja kauko-ohjaukselle ohjattavien erottimien ohjaukset tehdään ennen
erottimen avaamista tai sulkemista käytöntukijärjestelmässä, jotta nähdään
mitä kytkennästä seuraa. Käytöntukijärjestelmästä on helposti havaittavissa
minne jännitteinen verkko ulottuu ja syötetäänkö verkkoa kahdesta suunnasta
samanaikaisesti.
Monimutkaisemmat kytkentäsekvenssit voidaan simuloida
käytönvalvontajärjestelmän simulointitilassa, jolloin tapahtumalokiin ei
kirjaudu erotintoimintoja.
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Vikojen rajaamisen yhteydessä pyritään muodostamaan mahdollisimman hyvä
tilannekuva sekä tekemään ennusteita siitä miten kauan sähkökatkot kestävät
milläkin alueella. Vika-alueiden rajaaminen on mahdollista myös yöaikaan ja
heikommissa olosuhteissa kuin korjausMitä vähemmän resursseja on
työ. Koska vikojen rajaamisella on mahkäytettävissä, sitä tärkeämpi on hyvä
dollista pienentää sähköttömien asiaktilannekuva ja sitä tärkeämmäksi
tiedustelun rooli muodostuu.
kaiden määrää hyvin nopeasti, resursVähäiset resurssit on voitava
seja kannattaa ohjata rajaustehtäviin
kohdistaa juuri sinne, missä niistä on
vielä melko pitkään ennen korjaustöiden
eniten hyötyä.
aloittamista.
3.5.2.3 Operatiivinen viestintä rajaamisvaiheessa
Rajaamisvaiheen operatiivinen viestintä on lähinnä käyttökeskuksen sisäistä
kommunikointia sekä kentällä toimivien rajaajien ohjaamista GSM-puhelimilla tai
radiopuhelinliikenteellä.
Operatiivinen viestintä on vianrajaustoiminnan keskeinen pullonkaula. Toisaalta
pullonkaulan aiheuttaa käytönvalvojien suuri kuormitus, toisaalta tietoliikenteen
tekninen toimivuus. Esimerkiksi Tapani- ja Hannu-myrskyissä vianrajaajat
joutuivat toisinaan siirtymään paremmalle GSM-verkon kuuluvuusalueelle
saadakseen puhelunsa läpi.
Operatiivisen viestinnän sujuvuus on tärkeää myös sähköturvallisuuden kannalta.
3.5.3 Tiedustelutoiminta
Selvitystä tehtäessä tuli esiin tarve tiedustelutyyppiselle toiminnalle. Toimialan
perinteiset sanat
ja
asioita, joita tiedustelutoiminnan avulla tapahtuvaan tilannetietojen kokoamiseen
ja ylläpitämiseen liittyy. Tiedustelutoiminnalla tarkoitetaan kaikenlaista
tilannekuvan parantamiseen ja vikojen löytämiseen tähtäävää toimintaa kentällä.
Suurhäiriön johtaja, käytönjohto ja käytönvalvojat toimivat suurhäiriön alkaessa
hyvin tiiviisti sisätiloissa eikä heillä ole käsitystä kentällä vallitsevasta tuhosta.
Tapani myrskyssä erään yhtiön johtaja kertoi nähneensä myrskyn aiheuttaman
tuhon omin silmin ensimmäistä kertaa vasta kahden vuorokauden kuluttua
myrskyn alkamisesta. Siihen asti oli työskennelty sisätiloissa.
Johtaminen perustuu pitkälti tilannekuvaan. Ilman sitä toimintaa ei käytännössä
voida johtaa tehokkaasti. Ei ole sattumaa, että esimerkiksi puolustusvoimissa on
erikseen tiedustelujoukot, joiden tehtävänä on yksinomaan kerätä tietoa kentältä
osaksi tilannekuvaa.
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Suurhäiriössä tiedustelutoiminnan tavoitteena on mahdollisimman nopeasti kerätä
tietoa:
-

Myrskytuhoista ja niiden laajuudesta; tuhot sähkölinjoilla ja tieverkossa
Sähköverkoille aiheutuneista vioista; linjoille kaatuneet puut, rikkoutuneet
verkon osat ja komponentit
Sähköverkon korjauksessa tarvittavista materiaaleista, työkoneista ja
resursseista

Ensi vaiheessa on oleellista saada laaja kuva myrskytuhoista, jotta voidaan
asennoitua tilanteeseen sen edellyttämällä tavalla. Lisäksi on hyvä saada tietoa
myrskyn pahiten kohdistuneista alueista. Tilanteen edetessä kaikki yksittäisetkin
vakituisiin sähkönkäyttökohteisiin kohdistuva vika on löydetty ja kor
Tiedustelutoimintaa ei ole verkkoyhtiöissä vielä toistaiseksi organisoitu omaksi
yksikökseen mutta muutamat yhtiöt harkitsevat parhaillaan suurhäiriön aikaisen
tiedustelutoiminnon perustamista. Tällä hetkellä tilannekuvaa täydentävää tietoa
saadaan pääasiassa käytöntukijärjestelmästä, puhelimitse asiakkailta ja kenttähenkilökunnalta sekä helikopteritarkastuksien avulla.
Tiedusteluun varaudutaan suunnittelemalla etukäteen mistä asioita halutaan saada
tietoa, millä tavoin tietoa tuotetaan ja miten sitä dokumentoidaan järjestelmiin
sekä välitetään suurhäiriön johdolle. Lisäksi suunnitellaan tiedustelun edellyttämä
organisaatio. Jokainen yhtiö käyttää omaan toimintaansa ja omalle alueelleen
parhaiten soveltuvia resursseja.
Tiedustelun tuottamaa tietoa analysoidaan ja sen avulla pyritään nykytilanteen
lisäksi myös ennakoimaan tulevaa.
Hyvä käytäntö
Vikapaikkojen aktiivinen tiedustelu helpottaa resurssien ohjaamista
oikeisiin kohteisiin. Tiedustelutiedoista on erityisesti hyötyä, kun
arvioidaan miten viat saadaan korjattua käytettävissä olevilla
resursseilla ja miten pitkään viankorjaus kestää. Tällä on
vaikutusta myös asiakaspalveluun.

Tiedustelu kohdistuu sekä keskijännite- että pienjänniteverkkoihin. Useat
haastatellut kertoivat, että Tapani- ja Hannu-myrskyissä erityisesti pienjänniteverkon tilannekuva oli pitkään pimennossa.
Tietoa voidaan kerätä lukuisilla eri tavoilla. Muutamia haastatteluissa esiin tulleita
ja muualla maailmassa käytössä olevia tapoja on esitetty seuraavissa kappaleissa.
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3.5.3.1 Käytöntukijärjestelmän hyödyntäminen tilannekuvan muodostamisessa
Käytöntuki- ja käytönvalvontajärjestelmät ovat keskeisiä apuvälineitä tilannekuvan
luomisessa. Niiden ja sähköverkon automaation avulla kerätään tietoa sähköverkon tilasta ja muutoksista. Ne mahdollistavat mm.
-

Sähköverkon kytkentätilanteen hahmottamisen
Sähköttömien alueiden hahmottamisen
Vikapaikkojen visualisoinnin ja esittämisen karttapohjalla

Käytöntukijärjestelmässä esitetään sähköverkko ja kartat toimialueesta. Tämän
vuoksi on melko loogista esittää vikapaikkatiedot käytöntukijärjestelmän
karttapohjalla.
Käytöntuki- ja käytönvalvontajärjestelmät ovat keskeisessä roolissa myös
tiedustelutoiminnan ohjaamisessa. Kun keskijänniteverkon vika-alueet on saatu
rajattua riittävän pieniksi, voidaan tiedustelutoiminta kohdistaa näille alueille.
3.5.3.2 Etäluettavien sähkömittarien hyödyntäminen tiedustelutoiminnan ohjaamisessa
Etäluettavia mittareita on aktiivisessa käytössä useissa verkkoyhtiöissä.
Etäluentajärjestelmien avulla ei ole vielä mahdollista seurata kaikkien
sähkömittarien tilaa reaaliaikaisesti, mutta niiden avulla on mahdollista kysyä
tilatietoja yksittäisiltä sähkömittareilta. Tietojen avulla voidaan päätellä kyseisen
asiakkaan ja muuntopiirin sähkönjakelun tila. Tämä vähentää merkittävästi turhaa
ajamista ja soittelua pienjänniteverkon vikoja korjattaessa.
Tapani- ja Hannu myrskyissä etäluettavia mittareita hyödynnettiin systemaattisesti
vikojen etsinnässä. Vaikka etäluettavilla sähkömittareilla saatiin tieto siitä, että
muuntopiirissä on vikoja, verkkoyhtiöillä ei kuitenkaan ollut tietoa siitä, onko
linjalle kaatunut yksittäisiä puita vai onko sähköverkko tuhoutunut koko
muuntopiirin alueelta.
Hyvä käytäntö
Etäluettavia mittareita voidaan hyödyntää tiedustelutoiminnan ohjaamisessa.
Mittarien avulla voidaan paikantaa sähköttömät kohteet ja ohjata
tiedustelijoiden toimintaa. Kun sähköttömät kohteet on saatu paikannettua,
voidaan tiedustelijat lähettää paikalle partioimaan verkkoa ja selvittämään
minkälaisia tuhoja sähköverkolle on syntynyt ja miksi asiakkailla ei ole sähköä.
3.5.3.3 Sähköverkon tiedustelu partioimalla
Sähköverkon tiedustelu partioimalla tarkoittaa johtokatujen ja sähkölinjojen
tarkastamista esimerkiksi jalan, hiihtäen tai moottorikelkalla. Partioijat kulkevat
johtokadut läpi ja raportoivat havaitsemistaan myrskytuhoista ja vioista.
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Partiointi soveltuu sekä keskijännite- että pienjänniteverkon läpikäymiseen. Se ei
kuitenkaan sähköverkon laajuuden vuoksi sovellu koko verkon myrskyvaurioiden
tarkastamiseen. Partiointi metsässä ei ole aina mahdollista myrskyn aikana tai
yöaikaan.
Riippuen siitä minkälaisia resursseja
tiedustelijoina käytetään, voidaan
partioinnin yhteydessä vain
dokumentoida viat ja niiden aiheuttajat
tai myös arvioida korjauksessa
tarvittavia materiaaleja, työkoneita ja
resursseja sekä korjauksen kestoa.
Löydetyt viat dokumentoidaan sovitun
kirjaamiskäytännön mukaisesti. Vikojen
dokumentointi valokuvaamalla on myös
mahdollista.

Mikäli sähköasemia syöttävässä
110kV alueverkossa on vika ja vikaalueita ei saada rajattua, tiedustelutoimintaakaan ei voida kohdistaa
tarkasti. Alueverkon vika aiheuttaa
sen, että keski- ja pienjänniteverkot
ovat jännitteettömiä. Käytönvalvonta- ja käytöntukijärjestelmien
avulla ei voida tällöin päätellä millä
johtolähdöillä on jakeluhäiriöitä ja
vikoja. Tiedustelun tulee tällöin
käsittää koko alueverkon vian
aiheuttama häiriöalue. Tiedustelutoiminnan laajuus ja merkitys kasvaa
entisestään.

Partioijina voidaan käyttää etukäteen
koulutettuja ulkopuolisia resursseja,
mikäli näiden kyvyt ovat toimintaan
soveltuvat ja heidät on perehdytetty
verkkoyhtiön toimesta
suurhäiriötoimintaan. Näiden resurssien tulee kyetä mm.
-

osallistumaan verkkoyhtiön järjestämiin suurhäiriötä ja turvallisuutta
koskeviin koulutuksiin
käynnistämään toimintansa omatoimisesti tilanteen alkaessa
johtamaan omien henkilöidensä toimintaa
liikkumaan pimeässä metsässä ja haasteellisissa olosuhteissa eksymättä
varustamaan joukkonsa asiaankuuluvalla vaatetuksella ja varusteilla
kommunikoimaan suurhäiriön aikaisissa olosuhteissa
ylläpitämään taitojaan pitkäjänteisesti

Ulkopuolisina partiointiresursseina voitaisiin harkita käytettävän organisoidusti
toimivia järjestöjä, kuten esimerkiksi Vapaaehtoisen pelastuspalvelun jäseniä,
paikallisia metsästysseuroja tai maanpuolustusjärjestöjä. Näihin organisaatioihin
kuuluu henkilöitä, jotka eivät eksy ja joilla on suurhäiriössä tarvittava
viestintävälineistö omasta takaa. Mikäli tällaisia tahoja käytettäisiin, heidät tulisi
joka tapauksessa perehdyttää sähköturvallisuusasioihin sekä myrskytuhojen ja
vikojen arviointiin.
”Ei tarvitse olla sähkömies, että näkee mitä metsässä on tapahtunut”
Ulkopuolisiin resursseihinkin pätee vaatimus etukäteisperehdytyksestä, jonka
vuoksi myös heistä tulisi pitää rekisteriä.
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Varusmiehistä koostuvat virka-apuosastot eivät ole soveltuvia käytettäväksi näissä
tehtävissä, koska niissä henkilöt vaihtuvat jatkuvasti ja perehdyttäminen on
käytännössä mahdotonta.
Hyvä käytäntö
Vikoja dokumentoidaan partioinnin yhteydessä valokuvaamalla.
Valokuvaamiseen voidaan käyttää kännykkäkameraa, joka voi liittää paikan
koordinaatit valokuvaan. Tiedot voidaan välittää esimerkiksi
multimediaviesteinä tai nettiyhteyden yli käytöntukijärjestelmään tai muuhun
karttajärjestelmään.
3.5.3.4 Helikopterien hyödyntäminen tiedustelussa
Helikopteri on erittäin tehokas työkalu
myrskytuhojen tiedustelussa ja vikojen
paikallistamisessa. Siinä missä linjakatujen partiointi jalan on hankalaa ja
pahimmilla myrskytuhoalueilla jopa
lähes mahdotonta, on helikopterien
avulla mahdollista liikkua nopeasti
paikasta toiseen ja selvittää
kokonaistilanne alueella.

Suomessa on sähkön jakeluverkkoja
yhteensä n. 380 000 km, josta noin
36 % on keskijänniteverkkoa ja noin
62 % pienjänniteverkkoa (Energiamarkkinavirasto, 2010).
Keskijänniteverkon tarkastaminen
helikopterilla on mahdollista
keskimäärin noin 30 kilometrin
tuntivauhtia.

Helikopterin avulla voidaan tarkastaa
pääasiassa keskijänniteverkkoa. Sillä
voidaan lentää kaikki verkon johtohaarat
läpi ja kirjata ylös minkälaisia tuhoja sähköverkolle on aiheutunut. Pienjänniteverkon tarkastaminen helikopterilla on useiden haastateltujen mielestä vaikeaa,
koska verkko kulkee usein metsän sisällä.
”Pienjännitelinjat kulkevat puiden seassa ja oksistossa siten, että yläpuolella
on myös oksia näköesteenä.”
Tapani- ja Hannu-myrskyssä eräs yhtiö tarkasti myös pienjänniteverkkoa
menestyksekkäästi helikopterilla.
Helikopterilentäjä voi suorittaa tarkastusta yksin tai mukaan voidaan ottaa
esimerkiksi verkko- tai urakointiyhtiön edustaja, joka tekee havaintoja verkon
vaurioista ja korjaustarpeesta ja raportoi sitä eteenpäin.
Helikopteritarkastuksen yhteydessä on mahdollista kirjata ylös yksittäisten puiden
tai risujenkin aiheuttamat vikapaikat. Joissakin koptereissa on järjestelmä, jolla
lentäjä voi yksinkin lentäessään merkitä vikapaikat nappia painamalla. Järjestelmä
tallentaa tällöin vikatyypin ja liittää siihen vikapaikan GPS-koordinaatit. Tiedot
voidaan myöhemmin purkaa esimerkiksi uusiksi vikailmoituksiksi
vikailmoitusjärjestelmään.
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Helikopterilla suoritetun tiedustelun perusteella tulisi voida päätellä mm. kuinka
monta vikaa verkossa on ja missä ne sijaitsevat, onko linjalla yksittäisiä puita vai
suurempia tuhoja, minkälaisia vikoja ja vaurioita sähköverkolle on syntynyt,
pitääkö verkko rakentaa uudelleen vai voidaanko se korjata entiselleen ja kuinka
monta pylvästä pitää vaihtaa.
Helikopterin käyttäminen parantaa tilannekuvaa nopeasti ja mahdollistaa resurssi-,
materiaali- ja tarviketarpeen arvioinnin sekä toiminnan kohdistamisen oikeille
alueille ja oikeisiin kohteisiin. Monet haastatelluista olivat sitä mieltä, että
lentotarkastuksen avulla on mahdollista saada parhaiten tietoa verkon vaurioista ja
vioista ja pitivät sitä aivan ratkaisevana työkaluna suurhäiriön selättämisessä.
Hyvä käytäntö
Helikopterien käyttäminen tiedustelussa heti, kun se on mahdollista.
Helikopterin avulla saadaan nopeasti tietoa verkkoalueen myrskytuhoista ja
jopa yksittäisistä vikapaikoista.

Helikopterin käyttö edellyttää sopivaa lentosäätä eli riittävää näkyvyyttä ja sopivia
lento-olosuhteita. Pahimmassa myrskyssä ei voida lentää. Pimeään vuodenaikaan
lentäminen on mahdollista vain päiväaikaan, koska lentäminen ja verkon tarkastaminen edellyttää käytännössä luonnonvaloa. Esimerkiksi joulukuussa tehokas
lentoaika on vain noin kuusi tuntia.
Helikopterien käyttö on selvästi yleistynyt suurhäiriöiden yhteydessä. Suurimmilla
yhtiöillä oli Tapani- ja Hannu-myrskyjen aikaan käytössään useita helikoptereja
samanaikaisesti.
Hyvä käytäntö
PAS-johdot (muovipäällystetyt ilmajohdot) tarkastetaan myrskyn jälkeen
helikoptereilla. PAS-johdot kestävät puiden ja oksien kosketuksen jopa
vuorokausien ajan. Niille voi jäädä makaamaan puita, jotka eivät aiheuta
havaittavaa vikaa, mutta aiheuttavat sähköturvallisuusriskin maastossa.
Määräysten mukainen läpikäynti käy tehokkaimmin helikopterilla.
3.5.3.5 Kenttähenkilökunnan hyödyntäminen tiedustelussa
Asiakkailta puhelimitse saatavan informaation, aktiivisen partioinnin sekä
helikopteritarkastusten lisäksi tilannekuvaa saadaan tälläkin hetkellä täydennettyä
kentällä toimivien henkilöiden välittämänä.
Suurhäiriön aikaan jakeluverkkoalueella liikkuu suuri määrä kenttähenkilökuntaa,
joka voisi osallistua myös tilannekuvan luomiseen nykyistä suunnitellummin. Tämä
edellyttäisi sopimista mm. siitä mitä asioita kentällä tulisi havainnoida, miten
tiedot dokumentoidaan sekä minne ja miten tiedot välitetään.
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Jotta kenttähenkilökunta saataisiin innostumaan tilannetiedon välittämisestä,
tarvitaan selkeä asennemuutos. Koko kentällä toimiva henkilöstö tulisi perehdyttää
asiaan. Perehdytyksessä tulisi kertoa miksi tietojen kerääminen ja välittäminen on
tärkeää suurhäiriötilanteen ratkaisemisen kannalta.
3.5.3.6 Asiakkaiden osallistaminen tilannetietojen keruuseen
Sähköverkon vikojen korjaaminen on verkkoyhtiön, sen asiakkaiden sekä koko
yhteiskunnan yhteinen intressi. Myrskyalueen asukkaat sekä muut verkkoyhtiön
asiakkaat haluavat saada sähköt palautettua mahdollisimman nopeasti. Osa
asiakkaista on valmis toimimaan tilanteessa, toiset oman asiansa edistämiseksi,
toiset myös yhteisen hyvän eteen. Verkkoyhtiö ei kaikissa tapauksissa voi ottaa
tarjottua apua vastaan. Osa asiakkaista saattaa jopa suuttua, ellei apua hyväksytä.
Asiakkaat ottavat tyypillisesti yhteyttä sähköverkkoyhtiöön puhelimitse ja
ilmoittavat jääneensä ilman sähköä. Suurhäiriön alkuvaiheessa tästä tiedosta ei ole
verkkoyhtiölle juuri hyötyä, koska on selvää, että vikoja on paljon, ja että yksittäistä asiakkaan ilmoittamaa vikaa ei voida lähteä selvittämään ennen kuin alueen
keskijänniteverkon viat on saatu korjattua. Keskijänniteverkon häiriöistä ja vioista
saadaan tietoa mm. käytönvalvonta- ja käytöntukijärjestelmien välityksellä. Asiakkaiden ilmoituksista on kuitenkin hyötyä myöhemmässä vaiheessa, pienjänniteverkon korjaamisen yhteydessä. Tällöin asiakkaiden ilmoitusten perusteella voidaan
löytää ne alueet, joilla on vielä korjaamattomia pienjänniteverkon vikoja.
Asiakkaat ilmoittavat puhelimitse myös havaitsemistaan sähköverkon vikapaikoista
eli kohteista, joissa sähköverkko on vaurioitunut. Vikapaikkailmoitus voi koskea
esimerkiksi jänneväliä, jolle on kaatunut puita. Kun tieto vikapaikasta otetaan
vastaan puhelimitse, tarkan maantieteellisen kohdan määrittäminen on haastavaa,
ellei vikapaikka sitten satu olemaan aivan pihapiirissä.
Asiakkaita ei voi mm. sähköturvallisuussyistä johtuen kannustaa etsimään ja
raportoimaan vikoja myrskytuhoalueella. Asiakkailla ei myöskään ole kompetenssia arvioida havaitsemiensa vikojen syitä. He kuitenkin liikkuvat tuhoalueella ja
ovat valppaita tekemään havaintoja muutoksista omassa pihapiirissään ja lähiseudulla. Koska intressi on yhteinen, verkkoyhtiöiden olisi hyvä selvittää mahdollisuudet myös asiakkailta kerättävän tilannekuvatiedon käyttämiselle.
Vikahavaintoja voidaan raportoida esimerkiksi älypuhelimien avulla. Älypuhelin
tallentaa valokuvan yhteyteen kuvan koordinaatit GPS-vastaanottimensa avulla.
GPS-koordinaatilla varustettu valokuva voitaisiin välittää ja liittää verkkoyhtiön
karttapohjaisiin järjestelmiin, esimerkiksi käytöntukijärjestelmään.
Vastaavasti kuin kenttähenkilökunnankin tapauksessa, asiakkaiden tuottama
tilannekuva edellyttäisi sopimista mm. siitä, mitä asioita tulisi havainnoida, miten
tiedot tulisi dokumentoida sekä minne ja miten tiedot välitettäisiin. Lisäksi
asiakkaat tulisi ohjeistaa havaintojen kirjaamiseen ja asiakaspalvelu tai käytönvalvojat asiakkaiden tekemien havaintojen käsittelyyn.
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3.5.3.7 Satelliittikuvan hyödyntäminen tilannekuvan muodostamisessa
Reaaliaikainen satelliittikuva voisi olla erinomaisen hyödyllinen työkalu myrskytuhojen arvioinnissa. Jotkin verkkoyhtiöt ja järjestelmätoimittajat tutkivat parhaillaan mahdollisuuksia hyödyntää satelliittikuvaa sekä laajojen myrskytuhojen että
yksittäisten vikapaikkojen havainnoinnissa. Satelliittiteknologia on kehittynyt niin,
että infrapunataajuudella kuvaamalla on mahdollista nähdä myös pilvien läpi.
Satelliittikuvista on mahdollista tulevaisuudessa, tunnistusalgoritmien kehittyessä,
havaita muutoksia myös automaattisesti.
Satelliittikuvia hyödynnetään tällä hetkellä Suomessa esimerkiksi merialueiden
öljyntorjunnassa. Viranomaisten on mahdollista saada satelliittikuvia Suomen
Ympäristökeskuksen pyynnöstä Euroopan Meriturvallisuusvirasto EMSA:n kautta.
Satelliittikuvat ovat EU:n jäsenmaiden käytettävissä 30 minuutin kuluttua satelliitin
ylilennosta. Kuvia voidaan saada Suomen alueella yhdestä neljään kappaletta
vuorokaudessa. Yksi korkearesoluutioinen satelliittikuva peittää noin 400 x 400km
alueen. (Lähde: Tilannekuva ja tiedustelu alusöljyvahingossa, Kymenlaakson
ammattikorkeakoulu, 2011)
Suomessa verkkoyhtiöt eivät ole vielä löytäneet toimittajaa, joka kykenisi toimittamaan tarvittavan järjestelmän.
3.5.3.8 Lennokkien ja minihelikopterien hyödyntäminen tilannekuvan muodostamisessa
Yhdysvaltalainen EPRI (Electric Power Research Institute) on tutkinut lennokkien
käyttöä myrskyvaurioiden tiedustelussa ja todennut, että niiden avulla voitaisiin
merkittävästi parantaa tilannekuvan muodostamista ja lyhentää keskeytysaikoja.
Lennokkien tuottaman tiedustelutiedon avulla korjausprioriteettien määrittäminen,
työryhmien ohjaaminen ja tilannetiedon välittäminen asiakkaille on sekä nykyistä
nopeampaa että tarkempaa.
Lennokkeja testattiin vastaavaan tarkoitukseen jo 1990-luvulla, mutta silloin
sensoriteknologia oli vielä siinä määrin kehittymätöntä, ettei verkkorakenteita ja
vikoja kyetty havaitsemaan kuvamateriaalista. Nyt tekniikka on kehittynyt siihen
pisteeseen, että lennokkien hyödyntäminen myös sähköverkkojen tarkastuksessa
on mahdollista.
Lennokit ja minihelikopterit tarjonnevat tulevaisuudessa edullisen ja turvallisen
vaihtoehdon helikopteritarkastukselle ja linjojen partioinnille niin myrskytuhojen
yhteydessä kuin sähköverkon normaalissa kunnonvalvonnassakin.
(Lähde: Transmission & Distribution World, 10. huhtikuuta 2012 ja EPRI:n nettisivut)
3.5.3.9 Operatiivinen viestintä tiedusteluvaiheessa
Tiedustelutoiminta edellyttää kahdensuuntaista operatiivista viestintää. Toisaalta
tiedustelijoita (kenttähenkilökuntaa, ajoneuvoja, helikoptereita, lennokkeja) tulee
voida ohjata suorittamaan tiedustelutehtäväänsä haluttuun kohteeseen, toisaalta
tilannetietoa tulee voida vastaanottaa kentältä.
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Keskeiset kentältä välittyvät tilannetiedot ovat tieto vikapaikoista sekä arviot
viankorjaukseen tarvittavista resursseista. Tilannetiedon dokumentointi voi
tapahtua joko kentällä tai toimistolla. Dokumentointi toimistolla edellyttää
reaaliaikaista viestiyhteyttä maastoon.
Tilannekuva tulee jatkossa sisältämään yhä enemmän digitaalisessa muodossa
olevia aineistoja, kuten valokuvia ja videota. Operatiivisessa viestinnässä tulee
kyetä välittämään kentältä yhä enemmän tietoa ja tiedostoja kaikissa olosuhteissa.
Jotta tiedonsiirto toimisi suurhäiriön aikana, tiedon välittämistä on harjoiteltava
aktiivisesti normaalitoiminnan, kuten normaaliajan viankorjauksen ja verkon
kuntotarkastusten yhteydessä.
Asiakkaat osallistuvat verkkoyhtiön operatiiviseen viestintään tilannekuvaa
tuottaessaan. Asiakkaiden on kyettävä välittämään havaintonsa helposti
verkkoyhtiölle. Tämä edellyttää sitä, että verkkoyhtiö suunnittelee ja toteuttaa
viestintäkanavat, joita pitkin tiedon välittäminen on mahdollista.
Viestiyhteydet ja datayhteydet ovat suurhäiriötilanteessa epävarmoja.
Tiedonvälitysjärjestelmien tulee toimia puskuroivasti siten, että tuotettu tieto
tallennetaan ensin tarvittaessa ja välitetään eteenpäin automaattisesti heti, kun
yhteys saadaan taas muodostettua.
3.5.4 Vikapaikkojen ja myrskytuhojen visualisointi
Tiedustelutoiminnan avulla löydetyt sähköverkon myrskytuhot ja vikapaikat
visualisoidaan kartalle. Loogisin paikka vikapaikkojen visualisoinnille on
käytöntukijärjestelmä, jonka avulla hallitaan sähköverkon kytkentätilannetta
karttapohjalla.
Käytönvalvojat ohjaavat keskijänniteverkon korjaamista, joten keskijänniteverkon
vikapaikkojen tulee olla heidän tiedossaan. Tiedot on dokumentoitava sähköiseen
muotoon, jotta useampi henkilö kykenee tarkastelemaan niitä samanaikaisesti, ja
jotta vuorotyö olisi mahdollista. Tietojen omaksuminen on helpompaa, mikäli
havainnot on selkeästi visualisoitu karttapohjalle.
Hyvä käytäntö
Vikapaikkojen visualisointi karttapohjalla mahdollistaa toiminnan painopisteiden asettamisen sekä tehokkaan viankorjausjärjestyksen määrittämisen ja resurssien ohjaamisen. Karttapohjalla on myös mahdollista nopeasti tunnistaa ja
yhdistellä samaa maantieteellistä kohdetta koskevat vikahavainnot.

Pienjänniteverkon korjaamista ohjaa joko käyttökeskus tai urakointiyhtiön
työnjohto. Tällä hetkellä monet yhtiöt ohjaavat pienjännitevikojen korjaamista
työmääräinten avulla. Työt lajitellaan niille määriteltyjen alueiden mukaan ja
jaetaan eteenpäin työryhmille. Kokonaisuuden hahmottaminen on tällöin vaikeaa.
Pienjänniteverkon vikapaikkojen visualisointi kartalla helpottaa töiden niputtamista
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ja työn painopisteen asettamista. Visualisoinnissa tulisi kiinnittää huomiota mm.
vaarallisten vikojen, vakituisen asutuksen sekä loma-asutuksen erottamiseen
toisistaan.
3.5.5 Keskijänniteverkon vikojen korjaaminen
Keskijänniteverkon vikojen korjaaminen tapahtuu suurhäiriön johtajan,
käyttöpäällikön ja käyttökeskuksen johdolla. Suurhäiriön johtaja määrittää
painopistealueet viankorjaukselle tilannekuvan perusteella. Käyttökeskus
suunnittelee ja ohjaa viankorjausta keskitetysti yhdestä pisteestä.
3.5.5.1.1 Johtamistyön ja resurssien jakaminen
Käytönvalvojat työskentelevät melko itsenäisesti. He jakavat tyypillisesti tehtävät
keskenään siten, että kukin käytönvalvoja hoitaa omaa maantieteellistä aluettaan.
Kun suurhäiriötilanne alkaa hahmottua, käytönvalvojat jakavat myrskytuhoalueen
osiin ja ottavat kukin kenttätyön johtamisen hoitaakseen sovitulla alueella.
Aluejakoa ei voida tehdä etukäteen, koska ei tiedetä mille alueelle ja millä voimalla
myrsky milloinkin iskee. Myrsky osuu jakelualueelle sattumanvaraisesti ja saattaa
olla vaikutuksiltaan erisuuruinen eri alueilla. Tehtäväkenttä pyritään jakamaan
tasaisesti käytönvalvojien välillä. Vastaavasti myös käytettävissä olevat resurssit
jaetaan ja nimetään kunkin käytönvalvojan johdettavaksi.
Kokeneilla käytönvalvojilla on hyvä käsitys valvomastaan sähköverkosta ja he
tuntevat keskeiset sähkönkäyttökohteet (kriittiset kohteet) melko hyvin. Koska
käytönvalvojat hoitavat hyvin intensiivisesti kukin omaa aluettaan, he eivät voi
samanaikaisesti kunnolla hahmottaa suurhäiriön kokonaistilannetta.
Hyvä käytäntö
Resurssienhallinnan sovellus helpottaa käytönvalvojien ja työryhmien
kommunikaatiota. Joissakin yhtiöissä käytönvalvojilla on käytössään
radiopuhelin
merkitä
työryhmiä johdettavakseen. Tällöin ei voi syntyä epäselvyyttä siitä, kuka johtaa
mitäkin työryhmää. Ryhmien käyttökeskukseen soittamat puhelut ohjautuvat
myös automaattisesti oikealle käytönvalvojalle.
Samalla alueella työskentelevien tulisi kaikkien olla saman työnjohdon alla,
riippumatta siitä mihin organisaatioihin he kuuluvat. Mikäli työtä johdetaan
samalla alueella useamman henkilön toimesta, vaaratilanteita voi syntyä.
3.5.5.1.2 Keskijänniteverkon korjauskohteiden priorisointi
Sähköverkon korjauskohteiden priorisointi on verkkoyhtiön ja ennen kaikkea
suurhäiriön johtajan tehtävä. Korjausjärjestyksen priorisoinnilla on merkitystä
viankorjauksen kestoaikaan ja suurhäiriön taloudellisiin vaikutuksiin.
”Jos tilannekuva on hyvin hanskassa ja kohteet priorisoidaan selkeästi,
olemassa olevalla resurssilla pärjätään mainiosti.”
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Verkkoyhtiö päättää viime kädessä korjauskohteiden priorisoinnista. Prioriteetin
määrittelyyn vaikuttavat monet asiat, kuten jakeluverkon rakenne ja sijoittuminen
maastoon. Käytännössä vain verkkoyhtiöllä on kokonaiskäsitys asiaan liittyvistä
seikoista ja sillä on vastuu myös turvallisuudesta.
Korjaustöiden priorisointi perustuu toisaalta kentällä vallitsevaan tilanteeseen ja
toisaalta asiakkaiden tarpeisiin. Nämä muodostavat priorisoinnin lähtötiedot.
Priorisointi jatkuu koko suurhäiriön ajan, koska tilanne kentällä muuttuu ja
tilannekuva täydentyy ja päivittyy jatkuvasti. Myös asiakkaiden tarpeet muuttuvat
tilanteen edetessä. Tyypillisesti asiakkaiden sähkön tarve kasvaa ajan myötä.
Yksittäisten asiakkaiden kohdalla muutos voi tosin tapahtua toiseenkin suuntaan,
kun esimerkiksi varavoimaa saadaan käynnistettyä tai hankittua paikalle.
Korjauskohteita priorisoimalla pyritään:
1. Varmistamaan sähkön saanti jakelualueelle ja saattamaan sähkön siirron ja
jakelun runkoyhteydet toimintaan.
2. Palauttamaan sähköt verkkoyhtiön omaa toimintakykyä ylläpitäviin ja
sähkönjakelun mahdollistaviin kohteisiin, kuten valvomoihin, sähköasemille,
linkkimastoihin ja toimistotiloihin
3. Palauttamaan sähköt kriittisille asiakkaille, kuten sairaaloihin,
vedenottamoille, pumppaamoille ym. sekä suurille massoille, taajamiin ja
asutuskeskuksiin
Priorisointia valmistellaan jo varautumisvaiheessa, jolloin luokitellaan ja
priorisoidaan asiakkaat, kriittiset muuntopiirit ja edelleen kriittiset johtolähdöt.
Suurhäiriötilanteessa arvioidaan tilannekuva, yhteiskunnallinen ja
liiketoiminnallinen tarve sekä verkkoyhtiön toimintaa ohjaava lainsäädäntö ja
valvontamalli huomioiden:
-

-

-

Oman toimintakyvyn turvaaminen, kuten käyttökeskus ja tietoliikenteen
kohteet
Minne sähköt on ehdottomasti saatava palautettua aiheutuvan vaaratilanteen
tai muun yhteiskunnallisen haitan vuoksi (esim. sairaalat, vedenottamot ja
jätevesipumppaamot). Nämä ovat yleensä Pelastuslaitoksen priorisoimia
kohteita.
Missä ja miten sähköt on mahdollista palauttaa mahdollisimman nopeasti
mahdollisimman suurelle määrälle asiakkaita (esim. taajamat tai vähemmän
tuhoutuneet verkon osat)?
Minne sähköt kannattaa palauttaa ensin taloudellisessa mielessä (esim. suuret
teollisuuslaitokset)?

Kohteiden priorisoinnissa taloudellisen ohjauksen merkitys on kasvanut uuden
valvontamallin mukana. Sähköttömien asiakkaiden, erityisesti paljon sähköä
käyttävien sähköttömien asiakkaiden, lukumäärän nopea vähentäminen on siinä
merkittävin ohjaava tekijä.
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Korjausjärjestystä suunniteltaessa tulisi myös huomioida Sähkömarkkinalain
edellyttämä asiakkaiden tasapuolinen kohtelu.
Olisi hyvä, että korjauskohteiden priorisoinnin periaatteet, kriteerit ja niiden
järjestys olisi määritelty etukäteen ja tiedossa eri osapuolilla. Useimmissa
verkkoyhtiöissä priorisointi tapahtuu käytöstä vastaavien ja käytönvalvojien
Keskijänniteverkon vikojen korjausten priorisointi on optimointia useamman
tekijän suhteen. Tietojärjestelmiä voitaisiin käyttää priorisoinnissa hyödyksi
selvästi nykyistä enemmän. Niihin voidaan tallettaa suurin osa tarvittavista
lähtötiedosta, kuten esimerkiksi asiakastyypit sekä asiakkaiden ja johtolähtöjen
KAH-arvot.
Korjauskohteiden priorisoinnissa ollaan riippuvaisia sekä kentällä vallitsevasta
tilanteesta, asiakkaiden tarpeista että sähköverkon rakenteesta. Ei voida
esimerkiksi kategorisesti sanoa, että ensin palautetaan sähkö vesilaitokselle, koska
sähköt voidaan saada paljon helpommin palautettua muille kriittisille asiakkaille.
Yhden vian korjaamiseen ei voida kohdistaa valtavaa määrää henkilöstöä, koska
töitä on samanaikaisesti monella rintamalla.
Korjaustyön priorisointiin liittyy hyvin monia tekijöitä, joiden tunteminen vaatii
laajaa ammattitaitoa ja pitkäaikaista kokemusta juuri kyseisestä toimintaympäristöstä. Tilannetta ei voi tehokkaasti johtaa kukaan muu kuin verkkoyhtiön
oma henkilökunta.
Hyvä käytäntö
”Fiksu käytönvalvoja kuuntelee kokenutta asentajaa. Asentajilla on usein
erittäin hyvä verkon tuntemus ja he osaavat ehdottaa vaihtoehtoisia
toimintatapoja.”
3.5.5.1.3 Työryhmien johtaminen
Käytönvalvojat valitsevat kuhunkin tehtävään soveltuvan työryhmän ja ohjaavat sen
työkohteeseen.
Työryhmiä ohjataan melko tarkalla tasolla, tyypillisesti ne lähetetään kohteisiin
erotin- tai muuntopiiritunnusten mukaan. Siirtymiseen ja kohteessa tapahtuvien
tehtävien suorittamiseen liittyvä kommunikaatio tapahtuu radiopuhelimilla tai
kännyköillä.
Työryhmäpaikannus ja ajantasainen resurssienhallintajärjestelmä helpottavat
tehtävään soveltuvan työryhmän valitsemista.
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Hyvä käytäntö
Työryhmien sijainti ja perustiedot esitetään käytönvalvojille
käytöntukijärjestelmässä. Perustietoihin sisältyvät mm. työryhmän henkilöiden
nimet ja yhteystiedot, osaamiset ja pätevyydet, kalusto ja varusteet,
työssäoloaika sekä esimiehen yhteystiedot.
Käyttökeskuksessa ylläpidetään tietoja kaikista jakelualueella
työskentelevistä henkilöistä, riippumatta siitä minkä työnjohdon
alaisuudessa he työskentelevät.

Keskijännitevikojen korjauksessa varsinainen korjaustyön johtaminen tapahtuu
niin ikään käytönvalvojien toimesta puhelimitse. Heidän keskeisiä työvälineitään
ovat käytönvalvonta-, käytöntuki- ja radiopuhelin-/puhelinjärjestelmät, joiden
avulla he ohjaavat sähköverkkoa ja kentällä työskenteleviä työryhmiä.
3.5.5.1.4 Työkohteisiin siirtyminen
Kenttähenkilökunta ja kalusto siirtyvät työkohteisiin ensin henkilö- ja kuormaautoilla ja lopuksi tarvittaessa vaikka jalan. Vuodenajasta riippuen hyödynnetään
myös moottorikelkkoja, suksia, veneitä ja muita kulku- ja kuljetusvälineitä.
Joissakin suurhäiriöissä on hyödynnetty myös Puolustusvoimien kuljetuskalustoa.
Kohteisiin siirtymiseen tarvitaan karttoja. Haastatellut henkilöt pitivät
paperikarttoja edelleen erittäin tarpeellisina. Tapani- ja Hannu-myrskyissä
verkkoyhtiöt tulostivat myös itse lisää paperikarttoja työryhmille.
Ajoneuvokaluston kuljettaminen edellyttää oikeanlaisia ajokortteja. Tämä saattaa
joissakin tapauksissa muodostua ongelmaksi raskaimman kaluston osalta. Osa
verkkoyhtiöistä on tehnyt päätöksen käyttää suurhäiriötilanteessa
kuljetusyhtiöiden palveluita suuremmissa kuljetuksissa.
Sähköasemille, yksityisteille, ruokailu- ja sosiaalitiloihin sekä varastoihin pääsy
edellyttää avaimia tai avainkortteja ja riittäviä pääsyoikeuksia. Näistä pitää
huolehtia varautumisen aikana.
Monet verkkoyhtiöt ovat jo nykyisin ohjelmoineet ajoneuvonavigaattoreihin POIpisteinä (point of interest) sähköasemien, erotinasemien, muuntamoiden ja
jakokaappien sijainnit ja nimenneet ne kohteiden tunnuksilla. Navigaattorin avulla
kohteeseen siirtyminen on nopeaa myös aluetta tuntemattomalle henkilölle.
Hyvä käytäntö
Ajoneuvonavigaattorit ovat suhteellisen edullisia ja nykyään niitä osataan
käyttää melko hyvin ilman koulutustakin. Niihin voidaan ennalta ohjelmoida
kaikkien jakelualueen muuntamoiden, jakokaappien ja erotinten sijainnit ja
tunnukset. Kohteisiin navigointi onnistuu tunnusten avulla tehokkaasti.
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Ajoneuvonavigaattoreissa esitetään myös jakelualueen verkkokartta.
Ajoneuvonavigaattori ei kuitenkaan täysin korvaa paperista karttaa, koska
suurien alueiden hahmottaminen on vaikeaa pieneltä näytöltä.
Pidetään tietty määrä karttoja varalla suurhäiriötä silmällä pitäen.
Suurhäiriön alussa kaikilla työryhmillä ei ole ajantasaisia karttoja. Jotkut
pitävät vanhaa karttaa työturvariskinä. Vanhakin kartta on kuitenkin
työturvallisuuden kannalta parempi kuin ei karttaa ollenkaan.
Kartoissa ei tarvitse olla merkittynä verkon rakennetietoja. Linjojen
sekä verkon keskeisten kohteiden kuten sähköasemien,
erotinasemien ja muuntamoiden sijainti riittää.

Haastateltavilla oli erimielisyyttä paikallistuntemuksen merkityksestä
suurhäiriössä. Tyypillisesti yhtiöt, joilla on omaa asentajakuntaa, korostivat
paikallistuntemuksen merkitystä. Vastaavasti ne yhtiöt, jotka käyttivät ulkopuolisia
resursseja tai toimivat laajalla alueella, olivat sitä mieltä, että paikallistuntemuksella ei ole suurta merkitystä. Asiaan ei liene yhtä ja oikeaa ratkaisua
toiminta ja tietotekniikka täytyy vain suunnitella ja rakentaa valitun polun
mukaisesti.
Kun kentällä toimivat henkilöt tuntevat paikat, verkon ja ihmiset, heillä on aitoa
paikallistuntemusta, jolla nähtiin olevan merkitystä seuraavissa asioissa:
-

Kulkureittien optimointi ja kulkeminen työkohteisiin sujuu nopeasti, myös
ilman teknisiä apuvälineitä. Tästä on hyötyä erityisesti vikojen rajaamisessa.
Asentajat saattavat ehdottaa käytönvalvojille vaihtoehtoisiakin toimenpiteitä
verkossa
Asentajat osaavat varautua oikeilla tarvikkeilla
Yhteistyö käytönvalvonnan kanssa on helppoa
Yhteiset toimintatavat helpottavat toimimista

Ne haastatellut, jotka näkivät, että paikallistuntemuksella ei ole merkitystä,
totesivat muun muassa:
-

Ihmiset liikkuvat sujuvasti kartoilla ja navigaattoreilla
Kellään ei ole sellaista paikallistuntemusta, että tuntisi riittävän laajan
alueen.
Paikallistuntemuksella on merkitystä pienissä alueellisissa yhtiöissä
Toiminta ei voi nykyaikana perustua vain paikallistuntemukseen

Siinä vaiheessa, kun sähköyhtiö on jo täysipainoisesti liikkeellä, tieverkko on vielä
tukossa kaatuneiden puiden tai lumen johdosta. Kohteisiin pääsy edellyttää puiden
raivaamista tai teiden auraamista. Vianrajauksen ja korjaustyön alkuvaiheissa
tieverkon raivaaminen vie paljon verkkoyhtiön kenttähenkilökunnan ajasta.
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Suurhäiriössä työnjako menee virallisesti siten, että Liikenneviraston tehtävänä on
avata tiet, sähköyhtiöiden tehtävänä palauttaa sähkönjakelu ja
pelastusviranomaisten tehtävänä pelastaa ihmishenkiä.
Käytännössä tieverkon avaa kuitenkin usein reipas kyläläinen, jolla on
moottorisaha ja joka haluaa päästä kotiin, tai Pelastuslaitos, koska tiellä
olevat puut aiheuttavat vaaratilanteita, tai sähköasentaja, koska hän on
myös usein ensin paikalla, tai maaseudun isäntä, joka avustaa paikallisesti
omalla kalustollaan.”
3.5.5.1.5 Työkohteiden valmistelu
Kun vika on saatu rajattua, työryhmä valmistelee työkohteen ohjeen SFS 6002
(SÄTKY) mukaisesti eli muun muassa arvioi työskentelyyn liittyvät riskit, toteaa
työkohteen jännitteettömyyden ja asettaa työmaadoitukset paikalleen
työskentelykohteen molemmin puolin ennen työskentelyn aloittamista.
3.5.5.1.6 Johtokatujen raivaaminen
Suurhäiriössä pelkkä työkohteeseen pääsy edellyttää usein raivaustyötä. Tapani- ja
Hannu-myrskyissä metsää kaatui valtavia määriä.
”Pahimmillaan yhden pylväsvälin raivaukseen saattoi kulua puolikin päivää.”
Raivaamista suorittavat linjaraivaukseen erikoistuneet ja perehdytetyt metsurit,
metsäkoneurakoitsijat sekä sähköasentajat. Suurhäiriössä metsurit sijoitetaan
tyypillisesti asentajatyöryhmän jäseneksi. Mikäli työkohteessa on paljon
metsätuhoja, paikalle pyritään saamaan metsätyökone.
Sähköverkkoa voidaan raivata myös helikopterilla. Erityisesti tykkylumitilanteessa
reunapuiden helikopteriraivauksesta on paljon hyötyä.
Johtokatujen raivauksen ja puunpoiston periaatteet ja työskentelytavat on
suunniteltava etukäteen. Suunnittelun yhteydessä on pohdittava mm. millä
kalustolla erilaisia myrskytuhokohteita raivataan, missä tapauksissa raivaustyö
minkälaisissa työryhmissä työskennellään sekä mihin vuorokauden aikaan ja missä
sääolosuhteissa voidaan työskennellä.
3.5.5.1.7 Tykkylumen pudottaminen
Tykkylumitilanteet saattavat jatkua merkittävästi pidempään kuin myrskyt. Monet
yhtiöt kokivat ne suurempana ongelmana kuin myrskyjen aiheuttamat häiriöt.
Tykkylumitilanteet kehittyvät vähitellen ja edellyttävät jatkuvaa tiedustelu-,
raivaus- ja lumenpudotustoimintaa.
Tykkylumiongelmaa hoidetaan mm.
-

tiedustelemalla verkkoa säännöllisesti niin jalan, moottorikelkoilla kuin
helikoptereillakin
kopistelemalla lunta linjoilta jännitetyönä
72 (160)

-

raivaamalla reunapuita käsin ja helikopterilla
paalulla

3.5.5.1.8 Vikojen korjaaminen
Viankorjaus on osa-alueena kaikkein parhaiten toimijoiden hallinnassa. Miltei
kaikki haastateltavat totesivat spontaanisti, että varsinainen korjaustyö sujuu
kaikin puolin hyvin ja tehokkaasti.
Viankorjaus ja verkonrakennus ovat verkko- ja urakointiyhtiöiden normaalia päivittäistä työtä. Työn tekeminen muuttuu myrskyolosuhteissa haasteellisemmaksi,
mutta siihen liittyvät käytännöt säilyvät pitkälti samanlaisina kuin normaalitilanteessakin.
Varsinainen keskijännitevikojen korjaaminen tapahtuu melko itsenäisesti. Tarvittaessa käytetään suunnittelijoiden apua parhaan korjaustavan valinnassa. Joissain
tapauksissa paras korjaus on kokonaan uuden verkon rakentaminen tai jopa
johdon siirtäminen uudelle reitille.
Yksittäisissä vikakorjauksissa asentajat päättävät korjaustavan kentällä. Mukana
olevat tarvikkeet vaikuttavat valittavaan tapaan. Jos työryhmällä on mukanaan
tarvikkeet, joilla korjaus voidaan tehdä eri tavalla kuin alkuperäinen asennus,
voidaan harkita korjauksen tekemistä toisella rakenteella, esimerkiksi erilaisella
orrella. Pienistäkin päätöksistä keskustellaan kuitenkin usein käyttökeskuksen
kanssa. Pääsääntöisesti käytetään aina alkuperäisen asennuksen mukaisia tai
täysin korvaavia tarvikkeita.
Vikojen korjaaminen tapahtuu pitkälti ennalta sovittujen periaatteiden mukaisesti.
Työryhmille perehdytetään etukäteen mitä ja miten korjataan, mitä ei korjata ja
minkälaisia väliaikaisia ratkaisuja voidaan käyttää. Vikojen korjaamista varten on
hyvä suunnitella etukäteen mm. viankorjauksen periaatteet, työskentelytavat,
työryhmät, sekä väliaikaisten korjausten tekeminen ja siihen liittyvät tekniikat.
Suurhäiriötilanne on lainsäädännön kannalta samanlainen tilanne kuin
normaalitilanne. Väliaikaisissa korjauksissa on noudatettava kaikkia normaaliajan
sääntöjä.
”Pylväiden rikkoutuessa maan pinnalle saa asentaa väliaikaisesti vain
kumikaapelia. Tällaisen kaapelin saatavuus on kuitenkin huono, kun
tarvittavat määrät ovat suuria.”
”Olisi tarpeen kehittää lisää vaihtoehtoisia väliaikaisratkaisuja yhdessä
Turvatekniikan keskuksen kanssa.”
Haastatellut olivat sitä mieltä, että työryhmät eivät juuri tarvitse verkon teknisiä
tietoja kartalta nähtävän informaation lisäksi. Asentajat voivat päätellä tarvittavat
johtimien poikkipinnat ja pylväsrakenteiden komponentit paikan päällä,
sulakekokoja lukuun ottamatta. Mikäli tieto tarvikkeista on esimerkiksi tiedustelu73 (160)

tietojen pohjalta olemassa, voidaan viankorjaukseen siirryttäessä varustautua
oikeilla tarvikkeilla. Muussa tapauksessa niitä on toimitettava erikseen
vikapaikalle.
Sähköverkon viankorjaus on mahdollista myös yöaikaan. Työryhmien valaisinkalusto on nykyisin varsin hyvällä mallilla eikä pimeys enää estä työskentelyä.
Päivällä työskentely on kuitenkin tehokkaampaa resurssien rytmittämisen kannalta
pitkittyvässä suurhäiriössä. Vaarallisia vikoja, kuten nollavikoja on korjattava
kuitenkin myös yöaikaan.
Kun korjaustyö valmistuu, työryhmät ilmoittavat tehtävän valmistumisesta
käyttökeskukseen ja dokumentoivat tekemänsä muutokset, käytännössä kirjaavat
ylös verkkokomponenttien muuttuneet rakennetiedot. Erityisen tärkeää on
dokumentoida väliaikaiset korjaukset ja kesken jääneet työt sekä niiden vaatimat
materiaalit ja tarvikkeet. Väliaikaiset korjaukset viimeistellään jälkikorjausvaiheessa. Dokumentointi tapahtuu tällä hetkellä ensisijaisesti paperille. Tiedot
syötetään järjestelmiin verkkoyhtiön tai urakointiyhtiön toimihenkilöiden toimesta.
3.5.5.1.9 Operatiivinen viestintä keskijännitevikojen korjaamisessa
Keskijänniteverkon viankorjauksen operatiivinen viestintä nojaa vahvasti matkapuhelinten sekä ryhmä- ja radiopuhelinjärjestelmien varaan. Viestintä on lyhyttä
vuorovaikutteista viestintää, jossa käyttökeskus jakaa ohjeita ja keskustelee
työryhmien kanssa.
Työryhmät sopivat käyttökeskuksen kanssa töiden aloittamisesta, raportoivat
töiden valmistumisesta sekä välittävät tiedot tekemistään muutoksista ja jälkikorjausta vaativista kohteista verkkoyhtiölle.
Keskijännitevikojen korjaamisen ja erityisesti siirtymisten yhteydessä voidaan
havainnoida ympäröivää maastoa ja sähköverkkoa ja välittää tilannetietoa
käyttökeskukseen. Asiaa on käsitelty tarkemmin luvussa 3.5.3.5
Sisäinen tiedottaminen on tärkeää muun korjausvaiheen operatiivisen viestinnän
rinnalla. Käyttökeskus välittää työryhmille puhelimitse ja tekstiviesteillä määräajoin
tiedotteita yleisestä tilanteesta, materiaalinhallinnan ja huollon järjestelyistä sekä
muistuttaa asentajia työturvallisuusasioista, lepoajoista ja muista käytännöistä.
3.5.6 Pienjänniteverkon vikojen korjaaminen
3.5.6.1.1 Pienjänniteverkon sähköttömien asiakkaiden selvittäminen
Pienjänniteverkon vikapaikkojen ja pienjänniteverkon vioista johtuvien jakeluhäiriöiden tunnistaminen on työlästä ennen kuin sähköt on saatu palautettua
keskijänniteverkkoon. Tätä ennen verkkoyhtiöllä ei vielä ole tarkkaa käsitystä
pienjänniteverkon vikatilanteesta. Asiakkaiden vikailmoitukset ovat voineet johtua
joko keski- tai pienjänniteverkosta tai molemmista.
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Varsinainen myrsky on usein ehtinyt mennä ohi keskijänniteverkkoa korjattaessa.
Tällöin ei synny enää uusia pienjännitevikoja eikä tilannekuva enää muutu
nopeasti. Pienjänniteverkon vioista johtuvien sähköttömien kohteiden selvittäminen on tällöin helpompaa.
Pienjänniteverkon sähköttömät kohteet voidaan selvittää mm. seuraavilla tavoilla:
1. Tiedustelutoiminnalla keskijänniteverkon korjauksen aikana
2. Tarkastamalla sähkönjakelun tila etäluettavalta sähkömittarilta, kun
keskijänniteverkko on saatu korjattua
3. Kysymällä aktiivisesti asiakkailta, kun keskijänniteverkko on saatu korjattua
4. Odottamalla vikapuheluja asiakkailta

Hyvä käytäntö
Siinä vaiheessa, kun keskijänniteverkko on saatu korjattua, verkkoyhtiön on
hyvä mahdollisimman nopeasti päivittää tilannekuva selvittämällä
pienjänniteverkon sähköttömät kohteet ilman, että asiakkaiden pitää reagoida
asiaan itse. Sähköttömät kohteet voidaan havaita etäluettavien sähkömittarien
avulla tai soittamalla suoraan asiakkaille.
Nollaviat tarkastetaan etäluettavilta mittareilta heti, kun muuntopiirin saadaan
kytkettyä sähköt. Nollaviat eivät ilmene ennen kuin sähköt ovat päällä ja
kohteessa on kuormitusta.
3.5.6.1.2 Johtamistyön ja resurssien jakaminen
Pienjänniteverkon korjausta johtaa suurhäiriön johtaja. Hän määrittää viankorjauksen painopistealueet. Pienjänniteverkon korjaamiseen liittyvää kenttätyötä johtaa
tyypillisesti urakointiyhtiö, joka jakaa
korjattavat alueet työnjohtajille vastuualueiksi. Urakointiyhtiö huolehtii
resurssien hankkimisesta ja hallinPienemmissä yhtiöissä myös
pienjänniteverkon korjaus ja
nasta ja asettaa resurssit työnjohtajien
korjauksen priorisointi tapahtuu
johdettavaksi.
usein käyttökeskuksen johdossa.

Kun pienjänniteverkon korjaustyön
Tällöin käyttökeskus priorisoi kohteet
johtaminen on keskitetty ja sitä
ja ohjaa asentajia suoraan kentällä.
ohjataan puhelimitse, saadaan korjaustöiden valmistumisesta tieto välittömästi. Näin voidaan myös pienjänniteverkon kytkentätilannetta pitää yllä ajantasaisesti.
Mikäli pienjänniteviat ja vikapaikat nähdään keskitetysti kartalla, tehtävien
priorisointi on huomattavasti helpompaa.
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Hyvä käytäntö
Tapani- ja Hannu myrskyissä opittiin, että pienjänniteverkon
korjaaminenkin pitää ottaa tosissaan. Yhtään resursseja ei pitäisi
vapauttaa ennen kuin pienjänniteverkkokin on kunnossa.
Pienjänniteverkon tehtäviä suunnitellaan,
vaikka vapaita työryhmiä ei vielä olekaan käytettävissä.
3.5.6.1.3 Pienjänniteverkon korjauskohteiden priorisointi
Pienjänniteverkon korjauskohteiden priorisointiin pätevät samat perusperiaatteet
kuin keskijänniteverkkoonkin. Asiaa on käsitelty luvussa 3.5.5.1.2
jännitepienjänniteverkon korjauskohteiden priorisointiin liittyviä erityispiirteitä.
Pienjänniteverkon korjaus etenee yleensä tehon kulkusuuntaan eli muuntamolta
verkon reunoille päin siten, että etäällä muuntamosta olevat viat korjataan
viimeisenä.
Pienjänniteverkkoa korjattaessa alueellinen työnjohto priorisoi muuntopiirien ja
pienjännitelähtöjen korjaamisen oman vastuualueensa sisällä. Priorisoinnissa
huomioidaan varautumisvaiheessa tehty asiakkaiden priorisointi sekä se, miten
nopeasti viankorjausta saadaan eri muuntopiireissä tehtyä.
”Tehtävien priorisointi perustuu siihen, missä eniten saadaan hyötyjä
aikaiseksi lyhyimmällä kulkemisella, sinne mennään ensin.”
”Järjestyksen määrää se, miten pienimmällä työllä saadaan palautettua
eniten sähköä.”
”Töiden järjestyksessä kulkeminen minimoidaan, kalustoa ei kannata
ajeluttaa edestakaisin.”
”Priorisoinnista kiinni pitäminen on tärkeää, kun työskennellään asiakkaiden
lähellä. Asiakkaat tuppaavat repimään asentajia hihasta muihin töihin.”
Korjausprioriteeteissa huomioidaan eri muuntopiireissä ja pienjännitelähdöillä
olevat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vaaranpaikat
Omaa toimintakykyä ylläpitävät kohteet
Kriittisiksi ilmoittautuneet asiakkaat
Kriittisiksi merkityt asiakkaat
Sähköä vailla olevat vakituiset asunnot
Sähköä vailla olevat vapaa-ajan asunnot
Vaurioituneet jännitteiset linjat, jotka eivät aiheuta keskeytystä
Vaurioituneet jännitteettömät ja käytöstä poistetut verkon osat
(esim. johto, joka poistetaan väliaikaisesti käytöstä myrskyssä)
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Priorisointiin vaikuttaa myös se, minkälaisia myrskytuhoja muuntopiirin alueella on
ja miten helposti sähköt saadaan palautettua eri kohteisiin. Mikäli vioista kärsivät
asiakkaat ovat etukäteen määritellyiltä prioriteeteiltaan suunnilleen samanlaisia,
sähkö kannattaa palauttaa ensin niille asiakkaille, joille se on helpompi palauttaa.
Alla oleva kuva demonstroi asiaa.

Kuva 11. Korjauksen priorisointi korjausajan mukaan

Hyvä käytäntö
Korjauksen prioriteettiluokat mietitään huolella etukäteen.
Prioriteettiluokkia ei voi muuttaa kesken suurhäiriön, muuten tulee ongelmia.
Vikailmoitusten ja vikapaikkojen visualisointi kartalla helpottaa korjauksen
priorisointia. Kartalta nähdään yhdellä silmäyksellä mitkä viat ovat lähellä
toisiaan. Lähekkäin olevat viat voidaan antaa tehtäviksi samalla työryhmälle.
Karttaa hyödyntämällä voidaan myös estää se, että samaan vikaan liittyviä
erillisiä vikailmoituksia selvitetään kahteen kertaan.
Vaaralliset pienjänniteviat tulisi nostaa korjausprioriteetissa keskijännitevikojen
tasolle. Etäluettavat sähkömittarit antavat tietoa esim. nollavioista, joten tieto
vaarallisista kohteista on mahdollista saada melko aikaisessa vaiheessa.
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3.5.6.1.4 Tehtävien hallinta
Tehtävien hallinta on eräs keskeisistä johtamisen keinoista suurhäiriössä.
Tehtävien hallinta liittyy suurhäiriössä erityisesti pienjänniteverkon korjaustyöhön,
koska keskijänniteverkon viankorjausta ohjataan aktiivisesti käytönvalvojien
toimesta puhelimitse.
”Yksi erittäin olennainen asia työn kokonaistehokkuuteen suurhäiriössä on
kysymys siitä, kuinka hyvin työjonoja hallitaan (etukäteisselvittely ja
raportointi kentältä) ja kuinka hyvin niistä saadaan vikailmoitusten
päällekkäisyydet karsittua ennen työryhmille tapahtuvaa toimeksiantoa.”
Toimiva tehtävien hallinta mahdollistaa
tehokkaan työskentelyn kentällä,
ajantasaiset tiedot asiakaspalvelulle ja
asiakastiedottamiselle sekä oikeanlaisen
tilanneraportoinnin yrityksen johdolle.
Tehtävien hallintaan varaudutaan
suunnittelemalla etukäteen mm.
-

Tehtävien muodostaminen
Tehtävien priorisointi
Tehtävien jakaminen
Korjaustyön edistymisen seuranta ja
tehdyn työn raportointi

Ohje työnjohtajille
”1. Varmista, että jokainen tietää
oman tehtävänsä.
2.Ei saa hosua.
3. Tee asiat harkitusti niin, että
tiedetään koko ajan mitä ollaan
tekemässä.”

Tehokkaat tehtävien hallinnan menettelyt ja niitä tukeva tietojärjestelmä palvelee
3.5.6.1.5 Tehtävien muodostaminen ja jakaminen työryhmille
Pienjänniteverkon korjaustehtävät jaetaan työryhmille työmääräimillä. Tehtävät
muodostetaan vikailmoituksista, jotka asiakaspalvelu, tiedustelijat tai muu
henkilökunta ovat kirjanneet järjestelmiin.
Työmääräimellä esitetään mm.
-

Työkohteen osoite
Työkohteen sijainti kartalla
Asiakkaan antama, asiakaspalvelun kirjaama kuvaus viasta tai häiriöstä
Verkkoyhtiön kirjaukset
Työkohteen tekniset tiedot

Työmääräin koskee sähkönkäyttöpaikkaa tai verkon vikapaikkaa. Mikäli vikapaikka
on tiedossa, voidaan korjaustyö kohdistaa suoraan oikeaan kohteeseen. Muussa
tapauksessa työryhmän on ensin selvitettävä missä vika sijaitsee.
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Työmääräimet tulostetaan ja jaetaan ensin alueittain omiksi nipuikseen. Saman
alueen työt kootaan yhteen. Pitkäkestoisessa suurhäiriössä työmääräimet jaetaan
työryhmille työpäivän alussa siten, että töitä riittää koko päiväksi. Asentajien
kannalta on hyvä, että kaikki päivän työt saadaan samalla kertaa. Tällöin tiedetään
mitä päivän aikana tullaan tekemään ja voidaan myös itse vaikuttaa
työskentelyjärjestykseen.
Työmääräin tulostetaan tyypillisimmin paperille, koska sitä on helppo käsitellä
myös kenttäolosuhteissa. Mikäli verkkoyhtiöllä ja urakointiyhtiöllä on käytössään
tehtävienhallinta- tai työnohjausjärjestelmä, työmääräimiä voidaan jakaa myös
sähköisesti.
Hyvä käytäntö
Tehtäviä pyritään suunnittelemaan, jakamaan ja seuraamaan mahdollisimman
järjestelmällisesti. Se lisää työryhmien motivaatiota ja mahdollistaa tilanteen
tehokkaan raportoinnin suurhäiriön johdolle.
Työryhmille jaetaan tehtäviä siten, että heillä on itselläänkin koko ajan tiedossa
mitä he tekevät seuraavaksi. Työskentelyn mielekkyyttä lisää se, että koko ajan
ei tule yllätyksiä.
3.5.6.1.6 Työkohteisiin siirtyminen
Työkohteisiin siirtyminen tapahtuu samalla tavoin kuin keskijänniteverkon
viankorjauksessakin, ks. luku 3.5.5.1.4
Kun pienjänniteverkon korjaaminen aloitetaan, aikaa on kulunut jo sen verran, että
liikkeellä on monia viranomaisia sekä muita toimijoita. Useimmat liikennöidyt tiet
on jo saatu auki. Pienjänniteverkon kohteet sijaitsevat kuitenkin usein
yksityisteiden päissä. Näillä tiealueilla ei ole kovin paljon liikennettä, joten
sähköasentajien on raivattava teitä päästäkseen kohteisiin.
Teiden raivaaminen tapahtuu pitkälti samalla tavoin kuin keskijänniteverkon
viankorjauksessakin.
3.5.6.1.7 Työaika-arvion antaminen
Ennen kuin työkohdetta aletaan valmistella, työryhmä raportoi työn aloittamisesta
työnjohdolle ja antaa samassa yhteydessä arvion työn kestosta.
Työnjohto pitää tilannekuvaa yllä ja päivittää sen annetuilla tiedoilla.
3.5.6.1.8 Sähkökatkon keston arviointi kentällä
Työryhmät ovat varsinkin pienjänniteverkkoa korjatessaan tekemisissä alueen
asukkaiden ja verkkoyhtiön asiakkaiden kanssa. Asukkaat ja asiakkaat ovat hyvin
kiinnostuneita siitä milloin sähköt saadaan palautettua ja he haluavat usein kuulla
työryhmän jäsenten arvion sähkökatkon kestosta.
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Arviot kiinnostavat asiakkaita ensisijaisesti siksi, että he haluavat tietää, pitääkö
heidän alkaa varautua pitkään sähköttömyyteen. Jos verkkoyhtiö antaa sähkökatkon kestosta liian lyhyen arvion, asiakkaille voi aiheutua esim. omaisuusvahinkoja. Jos verkkoyhtiö taas antaa liian pitkän arvion, asiakkaat voivat tehdä
paljonkin turhaa työtä.
Asiakaskohtaista arviota on hyvin vaikea antaa. Jos arvio annetaan, asiakas kokee
sen helposti lupauksena. Tämän vuoksi työryhmien ei tulisi antaa arvioita
sähkökatkojen kestoista.
Hyvä käytäntö
Työryhmä voi antaa asiakkaalle arvion oman työnsä
korjausennusteesta sekä siitä miten sähköverkon korjausta tehdään
ja missä vaiheessa nyt ollaan. Jos työryhmä ei kerro mitään, asiakas
saa toiminnasta huonon kuvan. Faktatietoja tulisi voida kertoa
mutta omia arvioita
on syytä välttää.
3.5.6.1.9 Työkohteiden valmistelu
Pienjänniteverkon työkohteiden valmistelu tapahtuu sähköturvallisuus- ja
työturvallisuusmääräysten ja normaalien toimintatapojen mukaisesti.
3.5.6.1.10 Vikojen korjaaminen
Pienjänniteverkon vikojen korjaaminen tapahtuu vuorovaikutuksessa työnjohtajan
ja työryhmän välillä. Tarvittaessa keskustellaan myös suunnittelijoiden kanssa.
Joissain tapauksissa kokonaan uuden verkon rakentaminen tai jopa johdon
siirtäminen uudelle reitille on paras tapa korjata vauriot.
Vian korjaaminen ja raportointi tapahtuu pitkälti samalla tavalla kuin
keskijänniteverkossakin, ks. luku 3.5.5.1.8

Hyvä käytäntö
Pienjänniteverkon vikoja voidaan korjata kevyemmällä kalustolla
kuin keskijänniteverkon vikoja. Pienjänniteverkon korjaamisessa
voidaan käyttää apuna resursseja, jotka eivät kykene
keskijänniteverkon viankorjaamiseen. Nämä resurssit voivat
aloittaa pienjänniteverkon korjaamisen suurhäiriön alkuvaiheissa,
koska niiden työpanos ei ole pois keskijänniteverkon korjaamisesta.
3.5.7 Huolto
Huollon tavoitteena on toisaalta henkilöstön pitäminen työkykyisenä ja
motivoituneena ja toisaalta kaluston ja työkalujen pitäminen toimintakykyisinä.
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Ruokahuolto järjestetään tyypillisesti polttoaineen täydennyspisteiden, kuten
huoltoasemien yhteyteen. Tämän lisäksi ruokaa toimitetaan tarvittaessa maastoon.
Ensisijaisiksi huoltopisteiksi valitaan 24h
avoinna olevat huoltoasemat. Eteläisessä
Suomessa ruokahuolto on helpompi
”Valmispizzat söivät miehiä enemmän
järjestää kuin pohjoisessa. Suurhäiriöön
kuin myrskykorjaus.”
varauduttaessa tulee huolehtia siitä, että
ruokailu voidaan tarvittaessa järjestää
maastoonkin.
Vaatehuolto järjestetään suurhäiriössä samoin kuin normaalitilanteessakin. Kukin
organisaatio hankkii työvaatteet itse. Kesä- ja talviasuja on yleensä riittävä määrä
suurhäiriötilannettakin silmällä pitäen. Lepovuorojen aikana käytetään kuivauskaappeja. Pesulapalvelut hoitavat puhtaat ja kuivat vaatteet likaantuneiden ja
kastuneiden tilalle. Vaatetuksessa ja varustuksessa ei ole haastateltavien mukaan
ollut suuria ongelmia.
Hyvä käytäntö
”Henkilöiden huollossa hyvä tavoite on se, että ulkopuolisetkin henkilöt
kokisivat itsensä tervetulleiksi myrskytöihin tullessaan.”
Ruokahuolto suunnitellaan etukäteen.
Ruokahuolto organisoidaan polttoaineen jakelun yhteyteen. Tällöin
tankkaamisen yhteydessä on mahdollista myös ruokailla ja käyttää
sosiaalitiloja.
Mikäli ruoka- ja henkilökohtainen huolto järjestetään yhtiön toimipisteisiin,
varmistetaan, että kaikilla henkilöillä on pääsy näihin kohteisiin (avaimet).
Työryhmää muistutetaan ottamaan eväät mukaan, kun lähdetään
suorittamaan ensimmäistä tehtävää.
Asentajia muistutetaan huolehtimaan myös itse syömään lähtemisestä tai
huollon pyytämisestä maastoon aina tarvittaessa.

Kullakin urakoitsijalla ja ulkopuolisella työntekijällä on tyypillisesti käytössään
omat työkalut, jotka eivät kuitenkaan kaikissa tilanteissa ole olleet aivan riittäviä.
Yllätyksiä voidaan välttää määrittämällä työkalutarve jo varautumisvaiheessa.
Työvälineiden huolto ei noussut Tapani- ja Hannu-myrskyissä suureksi
kysymykseksi, vaikka työvälineiden korjaaminen saattoikin edellyttää erityisjärjestelyjä pyhäaikana.
Urakoitsijat huolehtivat tyypillisesti oman henkilökuntansa huollosta ja
majoituksista mutta joissain tapauksissa mm. sosiaalitilat jaetaan ulkopuolisten ja
paikallisten työryhmien kesken. Huolto ja majoitus suunnitellaan varautumisen
yhteydessä. Asia huomioidaan myös sopimuksissa.
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3.6 Vaihe 5: Suurhäiriön jälkitoimet
Suurhäiriön jälkitoimilla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, jotka suoritetaan, kun
sähkö on saatu palautettua kaikille asiakkaille. Jälkitoimiin sisältyy seuraavia
tehtäviä:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Siirtyminen normaaliin toimintaan ja organisaatioon
Verkon saattaminen normaalitilaan
Asiakasreklamaatioiden käsitteleminen
Suurhäiriön kustannuslaskenta
Suurhäiriötoiminnan tehokkuuden arviointi
Keskeytyksen aiheuttaman haitan ja vakiokorvausten laskeminen
Sisäisten palautetilaisuuksien järjestäminen
Ulkoiset kehitystapaamisten järjestäminen tai niihin osallistuminen

Jälkitoimiin liittyy suuri työmäärä ja siihen kuluu työaikaa tyypillisesti useita
miestyövuosia. Siksi myös jälkitoimien tehokkuuteen tulisi kiinnittää huomiota.
3.6.1 Siirtyminen normaaliin toimintaan ja organisaatioon
Suurhäiriön johtaja tekee päätöksen suurhäiriöorganisaation alas ajamisesta.
Monet haastateltavat olivat sitä mieltä, että suurhäiriöorganisaatiota ei kannata
ajaa alas liian aikaisin. Vaikka sähköttömien asiakkaiden määrä on saatu
lukumääräisesti pieneksi, työmäärä ei ole laskenut samassa suhteessa, koska

tekemistä.
”Yhtään resursseja ei vapauteta ennen kuin pienjänniteverkkokin on
kunnossa. Loppuun asti toimitaan suurhäiriöorganisaatiossa, vaikka viimeiset
viat olisivatkin jollain suppealla alueella.”
Tietyt yksittäiset roolit, joita ei enää varmuudella tarvita, voidaan lakkauttaa jo
aiemmin. Organisaation alasajoa puntaroitaessa on hyvä huomioida sekä nykyinen
tilannekuva että riski sille, että tilanne alkaakin pahentua uudelleen.
Ajan myötä paine suurhäiriöorganisaation alasajolle kasvaa.
Asiakkaat alkavat soittaa liittymäasioissa tai esimerkiksi etäluenta- ja
voimalaitoshankkeet painavat päälle”.
”Peliä ei saa puhaltaa poikki liian aikaisin. Muut hankkeet vievät resurssit.”
”Tulee sisäisiä haluja puhaltaa peli poikki. Voi olla esim. bonustavoite, joka
Kun suurhäiriötilanne lopulta päätetään, normaalitilaan siirtymisestä on
tiedotettava selkeästi kaikille organisaatioon kuuluville.
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Hyvä käytäntö
Sovitaan kaikkien toimijoiden kanssa, että vasta silloin, kun annetaan lupa,
resursseja voi vapauttaa muihin töihin. Korostetaan sitä, että sähköt pitää
palauttaa ensin. Normaalitila voidaan palauttaa hitaamminkin.
Mediaa kiinnostaa sähköttömien asiakkaiden lukumäärä ja se hetki, jolloin
sähköttömät asiakkaat saadaan nollaan. Ennen kuin kerrotaan, että kaikille
asiakkaille on saatu palautettua sähköt, on hyvä varmistaa, että näin todella
on tapahtunut. Kaikki eivät ymmärrä, että normaalitilanteessakin sähköt ovat
usein verkostotöiden vuoksi poikki muutamilta asiakkailta.
3.6.2 Verkon saattaminen normaalitilaan
Kun sähkönjakelu on saatu palautettua kaikille asiakkaille, verkkoa aletaan korjata
normaalitilaan. Normaalitilaan palauttamisen yhteydessä korjataan sähköverkolle
aiheutuneita vaurioita sekä muutetaan väliaikaisratkaisuja pysyviksi ratkaisuiksi.
Myrskyjen aikana esimerkiksi AMKA-johtoja on saatettu kiinnittää luonnonpuihin.
Normaalitilaan palauttamisen yhteydessä tällaisille johtoreiteille asennetaan uudet
pylväät.
Uusia, aiemmin havaitsemattomia vikoja löytyy vielä pitkään varsinaisen
suurhäiriötilanteen päätyttyä. Ihmiset käyvät pitkästä aikaa loma-asunnoillaan ja
havaitsevat vasta siinä vaiheessa, että sähköt ovat poikki. Verkon saattaminen
normaalitilaan on suuritöinen ja pitkäkestoinen urakka. Tapani- ja Hannumyrskyjen jälkeen jotkin verkkoyhtiöt arvioivat, että töitä riittää vielä pitkälle
juhannukseen asti.
3.6.3 Suurhäiriön kustannuslaskenta
Suurhäiriössä syntyneitä kustannuksia hallitaan pääasiassa laskutusperusteisesti.
Syntyneet kustannukset kerätään yleensä suurhäiriötä varten perustetuille erillisille
työnumeroille. Työnumeroiden avulla voidaan todeta töiden ja vikojen aiheuttamat
kustannukset.
Kustannuksia seurataan jo suurhäiriön aikana. Tällöin kuitenkin tehdään lähinnä
arvioita kustannuksista. Kustannusten todellinen taso selviää vasta, kun
urakoitsijat ja muut alihankkijat saavat kirjattua työaikaraporttinsa, selvitettyä
laskutuksen omien alihankkijoidensa kanssa ja toimitettua omat laskunsa
verkkoyhtiölle. Tyypillisesti laskuja tulee vielä pitkään suurhäiriön jälkeen, kun
alihankkijat laskuttavat päälaskulla laskuttamattomia töitään. Tapani- ja Hannumyrskyissä kustannusseurannalla oli erityinen merkitys, koska päättyvän tilikauden
kustannukset tuli saada raportoitua ja jaksotettua oikein.
Työn laskutus perustuu suurhäiriön aikana tuntihinnoitteluun. Normaalitilanteessa
työskennellään usein yksikköhinnoilla. Tuntikirjauksissa on paljon selvittelyä,
koska suurhäiriön aikana syntyy lukuisia erikoisia, erityistapauksina käsiteltäviä
tuntikirjauksia ja kulukirjauksia.
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Työn ja materiaalin lisäksi verkkoyhtiölle aiheutuu taloudellisia vaikutuksia myös
sähkökatkoista:
-

Keskeytyksen aiheuttaman haitan vaikutus sallittuun tuottoon
Vakiokorvaukset
Toimittamatta jäänyt sähkö

Keskeytysten aiheuttaman haitan, vakiokorvausten ja toimittamatta jääneen
sähkön laskentaa käsitellään seuraavissa kappaleissa.
3.6.4 Suurhäiriötoiminnan tehokkuuden arviointi
Monet haastateltavista kokivat suurhäiriötoiminnan tehokkuuden mittaamisen
hieman ristiriitaisena asiana. Suurhäiriössä toimitaan olosuhteissa, jossa suurin
osa henkilöistä on erittäin motivoituneita työntekoon ja koko toiminnan tavoite on
hyvin selkeä: palauttaa sähköt mahdollisimman nopeasti.
Mitä tarkoitetaan suurhäiriötoiminnan tehokkuudella ja miksi sitä pitäisi mitata?
”Mitä et voi mitata, et voi tehokkaasti kehittää.”
”Tehokkuus suurhäiriössä on sitä, että palautetaan sähköt mahdollisimman
nopeasti mahdollisimman usealle.”
Tehokkuuden mittaaminen ja arviointi kohdistuu toisaalta sekä toimintaan
kokonaisuutena että toisaalta myös yksittäisiin toimintoihin ja osa-alueisiin.
Tehokkuuden arvioinnin tavoitteena on lisätä tietoa ja kehittää toimintaa siitä
tehtyjen päätelmien avulla. Ilman vertailukohtia ei voida tietää miten hyvin
suoriuduttiin. Ilman, että tehokkuutta arvioidaan myös yksityiskohtaisemmin, osaalueittain, ei voida tietää miksi onnistuttiin.
Aikanaan esimerkiksi helikopteritarkastus tuntui kalliilta ja siksi soveltumattomalta
tavalta tarkastaa sähköverkkoa. Nykyisin helikoptereja käytetään hyvinkin paljon.
Nykyisin helikopterien tiedetään olevan hyvin tehokas ja myös kustannustehokas
väline tarkastuksessa.
Julkinen mittaaminen on eräs erittäin tehokas keino tehostaa toimintaa. Eräässä
yhtiössä päätettiin aiemmin viedä sähköverkon keskeytystilanne nettiin kaikkien
nähtäville. Asioiden julkistaminen johti siihen, että toiminta kehittyi välittömästi.
Asian avaaminen julkiseksi oli erittäin tervettä.
”Nyt järjestelmät on pakko pitää ajan tasalla, kun tieto avataan asiakkaille”.
”Kun asiat avataan ja ne pitää selittää myös asiakkaille, tulee niitä mietittyä
itsekin paremmin. Jos asiat ovat hyvällä mallilla, ne kestävät myös
asiakkaiden kritiikin.”
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Hyvä käytäntö
Suurhäiriöt ovat keskenään erilaisia. Miten voidaan mitata
tehokkuutta erilaisissa olosuhteissa? Eräs yhtiö on ratkaissut ongelman
mittaamalla ensin suurhäiriön laajuuden ja skaalaamalla tehokkuusmittarit
laajuuden suhteessa. Suurhäiriön laajuutta voidaan mitata esimerkiksi
materiaalimäärien ja kokonaistyömäärien avulla. Jatkojen, johtokilometrien ja
pylväiden lukumäärät sekä työtunnit lasketaan yhteen, jotta saadaan kuva
yksikkötyömääristä. Näiden avulla voidaan arvioida toiminnan tehokkuutta.

Haastatteluissa ei käyty kattavasti läpi eri osa-alueilla sovellettavia
tehokkuusmittareita, mutta esille tulleita olivat mm.
1. Yleinen onnistuminen suurhäiriössä
- CAIDI, SAIDI ja vastaavat jakelukeskeytysten kestoa kuvaavat mittarit
- Vakiokorvaukset ja keskeytyksen aiheuttama haitta
2. Johtamisen onnistuminen
- Resurssien hankinnan ja mobilisoinnin nopeus
- Resurssien oikea kohdistaminen, ajokilometrit
3. Asiakaspalvelun tehokkuus
- Vikapuhelujen käsittelynopeus ja odotusajat
4. Vikojen korjausnopeus
- Vikojen korjausnopeus per työryhmä/h
- Sähköttömien asiakkaiden lukumäärän muutos/h
Monet haastateltavat olivat sitä mieltä, että kentällä työskentelevien työryhmien
tehokkuus on hyvällä tasolla ja että viankorjauksen nopeutta ei voida kovinkaan
paljoa nostaa. Tehokkuutta on helpompi parantaa kehittämällä muita osa-alueita.
Toimintaa voidaan tehostaa:
1. Jatkuvan parantamisen menetelmin
2.
Jatkuva parantaminen johtaa varmaan mutta melko hitaaseen toiminnan
kehittymiseen. Jatkuvan parantamisen avulla ei saada aikaan suurta muutosta.
Eräs haastateltava kuvasi alan tarvitsemien suurempien muutoksien olevan
i
joissa kehitys perustuu johonkin täysin uuteen ajattelutapaan ja
aiheuttaa toiminnan täydellisen mullistuksen. Kvanttiloikan ottaminen edellyttää
rohkeaa uutta ajattelua ja päättäväistä toteuttamista. Joitain vuosia sitten
etäluentaprojektit aiheuttivat tällaisen kvanttiloikan mittarinasennustoiminnassa.
Sähkömittarien asentamisnopeus, tehtävienhallinta ja työn dokumentointi
muuttuivat uuden tehokkuusajattelun myötä aivan uudelle tasolle.
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3.6.5 Keskeytyslaskenta ja -raportointi
Keskeytyslaskenta ja keskeytysraportointi ovat oleellinen osa suurhäiriön
jälkitoimia ja energiayhtiön sisäistä raportointia ja viranomaisraportointia. Eri
osapuolet haluavat nopeasti tietää suurhäiriön keskeiset tunnusluvut heti
suurhäiriön jälkeen ja osin jo sen aikanakin.
Tunnuslukuja ovat mm.
-

Keskeytysten kestot ja näistä johdetut tunnusluvut (h)

Laskennan tarkoitus on toisaalta tuottaa tunnuslukuja ja toisaalta myös yksittäisiä
asiakkaita koskevaa tietoa.
”Laskenta säästää rahaa, tarkan raportoinnin avulla voidaan osoittaa
keskeytysten todellinen kesto.”
Käytönvalvojat selvittävät keskeytysten etenemisen kronologisesti, korjaavat
mahdolliset kytkentätapahtumien virheelliset aikaleimat ja pyrkivät muodostamaan
tapahtumahistorian sellaiseksi, että sen perusteella on mahdollista laskea edellä
mainitut tunnusluvut.
Keskeytyslaskenta tehdään tyypillisimmin käytöntukijärjestelmällä. Järjestelmä
Edellytyksenä laskennan toimivuudelle on, että kaikki sähköverkon
kytkentätapahtumat on tallennettu tietokantaan ja järjestetty oikeaan aikajärjestykseen. Esimerkiksi kauko-ohjattavan erottimen auki ohjauksesta tulee
toisinaan tieto pienellä viiveellä ja toisaalta käsierottimella tehty ohjaus kirjataan
tietojärjestelmään käsin. Ohjausten aikaleimat voivat näin ollen olla joitakin
sekunteja pielessä. Niin kauan, kunnes aikaleimat on korjattu oikeaan
järjestykseen, käytöntukijärjestelmä luulee tapahtumien edenneen eri tavalla kuin
todellisuudessa.
Hyvä käytäntö
Pienjänniteverkon vianselvitys- ja -korjaustyötä johdetaan keskitetysti.
Keskitetty johtaminen mahdollistaa pienjänniteverkon kytkentätilanteen
ylläpitämisen järjestelmissä. Tämä mahdollistaa puolestaan helpomman
keskeytyslaskennan ja raportoinnin.

Kaikkien verkon tapahtumien läpikäynti jälkikäteen olisi erittäin työlästä. Siksi
käytönvalvojat pyrkivät käymään keskeytyksiä läpi ja järjestelevät tapahtumahistoriaa oikeaan järjestykseen jo suurhäiriön aikana, kun asiat ovat vielä
tuoreessa muistissa.
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Koska keskeytyslaskentaa tehdään jatkuvasti myös työkeskeytysten ja pienempien
häiriöiden yhteydessä, käytönvalvojilla on rutiini sen tekemiseen ja laskenta sujuu
vaivatta. Verkkoyhtiöiden mielestä keskeytyslaskenta on nykyään toimivaa
rutiinityötä.
Hyvä käytäntö
Keskeytyslaskenta ja -raportointi tehdään jo suurhäiriön aikana,
mahdollisimman pian kyseisen vian tultua korjatuksi.
Etäluettavien sähkömittarien sähkökatkolokia hyödynnetään
keskeytysten keston selvittämisessä. Etäluettavat mittarit
tarjoavat huomattavasti apua sähkökatkojen pituuden
määrittämiseen. Mittarilta voidaan tarkastaa sähkökatkon alkuja loppuajankohdat. Tämä helpottaa myös keskijänniteverkon
keskeytysten aikaleimojen asettamista.
3.6.6 Vakiokorvausten ja vahingonkorvausten maksaminen asiakkaille
Asiakkaat ovat hyvin tietoisia oikeuksistaan ja alkavat tiedustella vakiokorvaus- ja
vahingonkorvausasioista jo suurhäiriön aikana. Verkkoyhtiöillä tuntui olevan kaksi
erilaista käytäntöä korvausten maksamisessa.
Osa yhtiöistä on nopean raportoinnin ja korvausten maksamisen kannalla. Tässä
toimintamallissa tavoitteena on, että asiakkaat saavat mahdollisimman nopeasti
tiedon korvauspäätöksistä. Tiedottamalla asiasta nopeasti voidaan vähentää
Monet yhtiöt ovat kuitenkin päätyneet maksamaan korvaukset oma-aloitteisesti.
Jos jokainen asiakas ottaisi suurhäiriön jälkeen yhteyttä verkkoyhtiöön,
asiakaspalvelulla olisi edessään valtava työ.
Toiset yhtiöt ovat hitaan raportoinnin ja maksamisen kannalla. Yhtiöt perustelevat
valintaansa sillä, että korvaukset tulisi maksaa vasta, kun on varmistettu
laskelmien olevan mahdollisimman hyvin kohdallaan. Verkkoyhtiöllä ei saisi olla
liian kova kiire saada asiakkaita tyytyväiseksi. Joillakin yhtiöillä nopea raportointi
oli kostautunut aiemmissa myrskyissä, kun korvauksia oli jouduttu laskemaan
uudelleen tuhansille asiakkaille. Hyvällä asiakastiedottamisella, kertomalla asiasta
ja maksujen ajankohdasta, voidaan tässäkin tapauksessa rauhoittaa asiakkaat.
Vakiokorvauksia maksettiin joissakin yhtiöissä vasta ensimmäistä kertaa, joten työ
piti suunnitella ja harjoitella alusta alkaen.
3.6.7 Asiakasreklamaatioiden ja -palautteen käsitteleminen
Asiakasreklamaatioiden ja asiakaspalautteen käsittely jatkuu vielä pitkään
korjaustyön päättymisen jälkeenkin. Osa myöhäisistä reklamaatioista koskee
loma-asuntoja. Reklamaatioihin on vastattava asiakaskohtaisesti.

87 (160)

3.6.8 Sisäiset palautetilaisuudet
Verkkoyhtiöt järjestävät säännönmukaisesti sisäisiä palautetilaisuuksia suurhäiriön
jälkeen. Palautetilaisuuteen kutsutaan tyypillisesti oman väen lisäksi myös
suurhäiriötoimintaan osallistuneita ulkopuolisten osapuolien edustajia.
Palautetilaisuuksissa käydään tarkkaan läpi mikä meni hyvin, missä onnistuttiin ja
mitä voisi parantaa. Palautetilaisuuksien yhteydessä käydään tyypillisesti läpi myös
työturvallisuuteen liittyviä asioita ja läheltä piti tilanteita.
3.6.9 Ulkoiset kehitystapaamiset
Laaja suurhäiriö aiheuttaa painetta käsitellä asiaa myös laajemmin. Verkkoyhtiöt
osallistuivat Tapani- ja Hannu-myrskyjen yhteydessä aktiivisesti tapaamisiin mm.
seuraavien tahojen kanssa:
-

Työ- ja Elinkeinoministeriö
Aluehallintoviranomaiset
Yleisradio
Pelastustoimi
Poliisi
Kunnat

Ulkoiset kehitystapaamiset ovat johtamassa lainsäädännön muutoksiin ja uusiin
toimintatapoihin eri toimijoiden välillä.
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4 JOHTAMINEN
4.1 Suurhäiriötoiminnan johtaminen
Johtaminen on yksi merkittävimmistä suurhäiriöprosessin toiminnoista.
Suurhäiriötoiminnan johtaminen kattaa sekä henkilöiden että toiminnan
johtamisen. Sille käsitteenä on useita määrittelyjä.
Johtamisella varmistetaan verkkoyhtiön tavoitteiden toteutuminen
suurhäiriötoiminnassa.
Johtaminen on sähköverkon hallintaa, resurssien hallintaa ja toimitusketjun
varmentamista.
Johtaminen on myös suurhäiriötoiminnan suunnittelua, seurantaa ja ohjausta
sekä viestintää.
Suurhäiriötilanteessa suurhäiriön johtajan on otettava tilanne hallintaansa ja
luotava selkeä johtajuus. Tilanteen kriisiluonteen, osallistuvien resurssien ja
muiden osapuolten suuren lukumäärän vuoksi jämäkkä johtaminen on
edellytyksenä tehokkaalle ja turvalliselle toiminnalle. Mitä pahempi on tilanne, sitä
tärkeämpää on hyvä johtajuus.
”Heti alussa on otettava niskalenkki; Sinä johdat toimintaa, ei luonto.”
Johtamisen keskeisin väline on tilannekuva. Mitä suurempi häiriö, sitä tärkeämpää
on kunnollinen tilannekuva. Johtaminen ei ole mahdollista puutteellisilla tai
virheellisillä tiedoilla.
”Kun tilannekuva saadaan aikaan, johtopäätösten tekeminen on viisautta,
johtamista.”
”Mitä suurempi hässäkkä, sitä selkeämmät ja yksinkertaisemmat
toimintatavat.”
4.1.1 Tavoitteet
Suurhäiriön tavoitteet mukailevat verkkoyhtiön toiminnan tavoitteita. Asiakkaiden,
omistajien, yhteiskunnan ja viranomaisten tarpeiden samanaikainen huomioiminen
luo ristiriitoja tavoitteisiin.
Suurhäiriötoiminnan painotuksiin vaikuttavat tavoitteet ovat eri verkkoyhtiöillä
käytännössä samoja, mutta niiden painoarvot vaihtelevat.
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Suurhäiriössä johtamisen ja samalla koko toiminnan tavoitteita ovat mm.
1. Turvallisuuden takaaminen; Suomalaisilla verkkoyhtiöillä on korkea moraali
ja turvallisuusajattelu ovat juurtuneet verkkoyhtiöihin. Lait ja asetukset
korostavat turvallisuuden merkitystä. Turvallisuudesta ei tingitä.
2. Toiminnan lainmukaisuuden varmistaminen
3. Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen; Toimitusvarmuus, sähkönjakelun
palauttaminen asiakkaille mahdollisimman nopeasti.
4. Taloudellisten vaikutusten minimointi; Suurhäiriö aiheuttaa aina
ylimääräisiä kustannuksia, jotka tulee minimoida. Suurhäiriötoiminnan
tehokkuudella on merkitystä verkkoyhtiön sallittuun tuottoon.
Energiamarkkinaviraston valvontamalli korostaa tätä tavoitetta.
Asetetulla tavoitteella on vaikutus muun muassa asiakkaiden priorisointiin.
5. Asiakastyytyväisyyden maksimointi; Asiakaspainotteisuus on kasvussa ja
asiakastyytyväisyys sen mukana. Tämä voi olla tärkein toiminnan tavoite.
6. Maineen varmistaminen; Verkkoyhtiön maine, imago, on tärkeä niin
verkkoyhtiön omistajille, asiakkaille kuin henkilökunnallekin.
Ajan kuluessa suurhäiriötoimintaa ja sen johtamista ohjaavat tavoitteita enemmän
vakiintuneet käytännöt.
4.1.2 Periaatteet ja strategiset valinnat
Suurhäiriötoimintaan liittyy aina verkkoyhtiössä tehtyjä strategisia valintoja. Niihin
voidaan päätyä erilaisten analyysien pohjalta tai kokemuksen kautta. Näillä valinnoilla on hyvin merkittäviä vaikutuksia
suurhäiriön toimintaprosesseihin. Tällaisia
valintoja ovat esimerkiksi seuraavat:

Lokakuussa 2011 lumimyrsky iski
USAn koillisosaan tuoden 12 tuumaa
märkää lunta, joka tarttui vielä
lehdessä oleviin puiden oksiin
aiheuttaen sähkökatkon yli kolmelle
miljoonalle asiakkaalle. Pahin
suurhäiriö oli Connecticut Light and
Power -yhtiöllä, jonka 1,2
miljoonasta asiakkaasta 70 % oli
sähköttä.

1. Päätös siitä, kuinka suureen häiriöön
varaudutaan. Tällä päätöksellä on
laajat ja moninaiset vaikutukset.
Sähköyhtiö oli varautunut 100 000
2. Riskien hallintaan liittyvät valinnat,
asiakkaan suurhäiriöön, mikä vastaa
noin 10 % asiakasmäärästä. Kaikilla
esim. vakuuttamisen kohteet ja
suurhäiriötoiminnan osa-alueilla oli
laajuus.
suuria ongelmia. Parhaiten sujui
3. Asiakaspalvelun ja asiakasviestinnän
varsinainen jakeluverkon korjaustyö.
todellinen painotus suurhäiriötoiminnassa. Päätöksellä on hyvin
laajat vaikutukset kaikkiin toiminnan osa-alueisiin. Toisena ääripäänä on
keskittyminen vain sähköjen palauttamiseen.
4. Resurssien käyttö, johon liittyy useita valintoja, kuten verkkoyhtiön ja emoyhtiön henkilöstön käytön laajuus, ulkopuolisten resurssien käyttö, metsureiden ja helikoptereiden käyttö sekä ulkomaisten resurssien hyödyntäminen.
Useimmille nämä päätökset ovat muuttuneet ajan myötä itsestäänselvyyksiksi.
90 (160)

Suurhäiriötoimintaan liittyviä taktisia, selkeää päätöstä edellyttäviä valintoja ovat
esimerkiksi seuraavat:
1. Maksimivoiman käyttö heti suurhäiriön alussa ja aina sen loppuun saakka
2. Työskentely pimeänä aikana tai töiden keskeyttäminen pimeimmäksi ajaksi
3. Varavoiman käyttäminen keinona sähkönjakelun palauttamiseen tai
työpanoksen keskittäminen korjaustyöhön
4. Käyttökeskustoiminnan keskittäminen tai hajauttaminen
5. Viestinnän painopisteet, keskeiset viestit
6. Vuorotyöhön siirtymisen ajankohta
7. Hätätyön käyttäminen
4.1.3 Johtamisen välineet
Johtamisen perusvälineitä ovat organisaatio, vastuiden, valtuuksien ja työnjaon
määrittelyt sekä viestintäkanavat ja yhteistoiminta käytettävien resurssien kesken.
Johtamisen perustoimintojen ja -välineiden ollessa kunnossa uudet ja yllättävät
tilanteet pystytään hallitsemaan. Asianmukainen varautuminen ja riittävät resurssit
mahdollistavat myös näissä tilanteissa onnistumisen.
Erilaiset kannustinmallit ovat nykyään suosittuja. Kannustimet liittyvät useimmiten
yritysten välisiin sopimuksiin tai henkilöstön tulospalkkioihin. Suurhäiriö on hyvin
monitahoinen ja monimuotoinen tilanne, jolloin kaikkiin tilanteisiin sopivaa
kannustinmallia on hyvin vaikea suunnitella. Yksipuoliset kannustinmallit voivat
ohjata toimintaa väärään suuntaan. Tasapuolisten mallien ohjaavuus taas on
vähäistä. Henkilöstön motivaatio vaikuttaisi olevan suurhäiriössä kohdallaan ilman
kannustimiakin.
4.1.4 Asioiden käsittely ja päätökset
Suurhäiriötilanteessa tehdään pääasiassa lyhyen tähtäimen päätöksiä, joiden
aikajänne on minuuteista muutamaan tuntiin. Kuitenkin suurhäiriön johtajalla ja
yksiköiden vetäjillä tulisi olla mahdollisuus katsoa kokonaisuutta ja tehdä myös
päätöksiä 4 5 vuorokauden päähän tai viikon jaksolle.
Valmiustasojen muutokset ovat merkittäviä päätöksiä. Joissakin yhtiöissä
valmiustasoja on useita, joissakin vain valmiustila ja suurhäiriötila. Haastatellut
henkilöt korostivat rohkeutta tehdä valmiustason muutokset riittävän
ennakoidusti, jotta toiminta saataisiin hallitummin käyntiin ja sähköttömien
asiakkaiden määrää päästäisiin nopeammin leikkaamaan.
Toiminnallisten ja alueellisten painopisteiden valinnat ovat hyvin merkittäviä
päätöksiä. Niillä on suuri vaikutus asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.
Tilannekuvan laadulla on suuri merkitys painopisteitä asetettaessa.
Resurssien käyttö optimoidaan asetettujen painopisteiden mukaisesti. Mitä
vähemmän resursseja on käytettävissä, sitä tärkeämpi on hyvä tilannekuva, jonka
avulla toiminnan painopiste ja resurssit osataan käyttää oikeissa kohteissa ja
tehtävissä.
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Johtaminen edellyttää tietoja, jotta voidaan tehdä päätöksiä. Päätösten laatu
riippuu käytettävissä olevan tiedon laadusta ja määrästä. Merkittävin päätösten
teon perusta on tilannekuva.
”Kun tilannekuva saadaan aikaan, johtopäätösten tekeminen on viisautta,
johtamista”.

Kuva 12. Tilannetiedon jalostuminen viisaudeksi
4.1.5 Johtaminen edellyttää viestintää
Johtamisessa onnistuminen edellyttää
hyvää operatiivista viestintää. Operatiivista
viestintää on käsitelty tarkemmin suurhäiriöprosessin yhteydessä.
Johtamisen operatiivinen viestintä on
kaksisuuntaista. Toisaalta toimintaa
ohjataan ylhäältä päin, toisaalta sitä
seurataan alhaalta tulevien viestien
perusteella. Toimintaa seuraamalla johto
varmistuu suunnitelmien toteutumisesta
ja annettujen tehtävien suorittamisesta.

Ihmiset eivät ole ajatusten lukijoita!
Viestinnän perussäännön mukaisesti
lähettäjä vastaa viestin
perillemenosta, aivoihin asti. Näin
ollen päätösten tekijät vastaavat siitä,
että päätökset voidaan toteuttaa
ajatellulla tavalla.

4.1.6 Asenteiden merkitys toiminnan johtamisessa ja ohjaamisessa
Johtamisen tavoitteena on juurruttaa henkilöstöön oikeanlaista asennetta, joka
auttaa henkilöitä toimimaan oikein uusissa tai ennalta suunnittelemattomissa
tilanteissa, joissa ohjeista tai tavoitteista ei saa tukea.
Asenteet mahdollistavat henkilöiden oikeansuuntaisen suhtautumisen ja toiminnan
niissäkin tilanteissa, joita ei ole etukäteen harjoiteltu. Siinä missä henkilön
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sisäistämät arvot ja asenteet ohjaavat häntä liiketoiminnan yllättävissä ja uusissa
tilanteissa, ne ohjaavat häntä myös suurhäiriötilanteessa.
Esimerkkinä vahvasta koko organisaatiota ja yrityksen toimintaa ohjaavasta
asenteesta on ajatus asiakkaasta toiminnan keskipisteenä. Tällä asenteella on
laajat vaikutukset oman organisaation lisäksi muun muassa yhteistyöhön
Pelastuslaitosten ja median kanssa.
”Pitkät sähkökatkot eivät ole sallittuja”
”Asiakkaiden palvelu tiedolla”
Asenteet ovat myös oleellisia toiminnan reunaehtojen, kuten työturvallisuuden
ehdottomasta noudattamisesta. Turvallisuus edellyttää tietyissä asioissa tiukkaa
toimintakuria, jonka ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa muistuttamista,
kouluttamista, perehdyttämistä ja asioista kiinni pitämistä myös normaaleissa
oloissa. Oikeanlaiset asenteet rakennetaa

4.2 Varautuminen suurhäiriötoiminnan johtamiseen
Johtaminen on hyvin keskeinen asia suurhäiriötilanteessa onnistumisessa, joten se
tulee suunnitella huolellisesti, samalla tavoin kuin muukin toiminta. Ei voida
olettaa, että suurhäiriön johtaja alkaisi spontaanisti johtaa tilannetta optimaalisella
tavalla.
Suurhäiriössä on johdettavia resursseja niin paljon, että niiden johtaminen asettaa
oman haasteensa. Toisaalta resursseja on kuitenkin toiminnan tehokkuuden
kannalta usein liian vähän. Niukat resurssit on kyettävä hyvällä johtamisella
kohdistamaan oikeisiin kohteisiin ja saamaan ne tekemään oikeita asioita.
Johtamistoiminnan suunnitteleminen on osa varautumista. Varautumisvaiheessa
suunnitellaan, dokumentoidaan ja perehdytetään johtamiseen liittyvät
toimintatavat, prosessi ja organisaatiot kaikille osapuolille. Mitä selkeämpi
toimintatapa on, sitä enemmän johdolle jää aikaa poikkeavien tapahtumien ja
yllätysten käsittelylle.
Suurhäiriötilanteessa joudutaan tekemään paljon isoja ja pieniä päätöksiä useiden
eri henkilöiden toimesta. Mitä paremmin päätöksenteon logiikka ja reunaehdot
ovat etukäteen tiedossa ja ymmärretty, sitä parempia päätöksiä tehdään ja sitä
”Tuodaanko AMKAa vai vedetäänkö saman tien maakaapeliksi pellon pinnalle.
Näkemys kustannuksista pitää olla jo etukäteen. Tarvitaanko verkon
suunnittelijoita?”
”Viedäänkö aggregaatti ja bensakannu ja palataan asiaan myöhemmin vai
korjataanko heti? Ison aggregaatin kytkentä vie melko paljon resurssia.
Pitäisi olla mietitty, mikä on ratkaiseva tekijä aggregaatin käytössä. Tulisi
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olla selkeät liitospisteet valmiina, jotta ei tarvitse tehdä kytkentöjä ja miettiä
sulakkeita. Kohteet pitää olla valmiiksi mietittynä.”
Suurhäiriön johtamisessa myös valta ja vastuut ovat etukäteen määritelty, jolloin
niistä asioista ei tarvitse keskustella suurhäiriön alussa, mikä muutenkin on
kiireisintä aikaa.
”Ei kysellä helikoptereiden käytöstä eikä siitä, jos tarvitaan sata henkeä lisää.
Käytännössä vain tiedotetaan yrityksen johdolle, että näin on tehty.”

4.3 Toiminta suurhäiriössä ja johtaminen käytännössä
4.3.1 Toiminta suurhäiriössä
Lähtökohtaisesti kaikki suurhäiriötoimintaan osallistuvat tietävät tehtävänsä ja
toimivat ennalta sovitulla tavalla. Suurhäiriön johtaja seuraa tilannetta ja henkilöiden toimintaa. Hän puuttuu tarvittaessa asioiden hoitamiseen. Ideaalisessa tapauksessa hän juo paljon kahvia ja harkitsee asioita rauhassa. Suurhäiriössä punnitaan varautumisen laatu ja prosessien toimivuus.
Suurhäiriön johtaja tekee päätökset resurssien lisäämisestä ja vähentämisestä sekä
toiminnan painopistealueista.
4.3.1.1 Suurhäiriön johtoryhmän toiminta
Laajoissa suurhäiriöissä perustetaan usein suurhäiriön johtoryhmä, johon voivat
kuulua myös verkkoyhtiön ja konsernin johtohenkilöt. Johtoryhmän kokouksiin
osallistuvat myös kaikkien toimintojen vetäjät. Etäämpänä sijaitsevilla alueilla olevat voivat osallistua kokouksiin esimerkiksi puhelimitse. Kokouksen aiheita ovat
tilannekatsaus ja lähiajan toiminnan painopisteet.
Suurhäiriön johtoryhmä aloittaa säännölliset kokouksensa jo valmistautumisvaiheessa suurhäiriön aikana. Johtoryhmän tärkeimpiä tehtäviä on luoda ja ylläpitää laajaa tilannekuvaa. Sillä tulisi olla paras ja ajantasaisin kokonaiskuva
tilanteesta.
Tilannekatsauksessa käydään läpi kaikkien toimintojen tilanne. Suurhäiriön johtaja
toimii puheenjohtajana ja jakaa puheenvuorot. Esityksissä keskitytään oleelliseen
( ei jaarituksia ) ja niiden kestot ovat lyhyitä, muutamia minuutteja. Kaikki osallistujat ovat valmistautuneita ja tietävät mitä asioita käsitellään ja mitä tietoa tilannekatsaukseen pitää tuoda.
Tilannekatsaus kestää noin tunnin ja niitä on tarvittavan usein, mikä voi käytännössä tarkoittaa yhdestä neljään kertaan vuorokaudessa. Suurhäiriön johtaja
kutsuu palaverit koolle. Käytännössä niillä on vakioajankohdat, jolloin kaikki
osallistujat voivat sovittaa ne ohjelmiinsa.
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Tilannekatsauksen asialistan asioita ovat muun muassa:
1. Yleistilanne, vikojen ja sähköttömien asiakkaiden määrät
2. Turvallisuus, tapaturmat, läheltä piti -tilanteet, vaaratilanteet, uhkaavat
tilanteet
3. Ympäristövahingot
4. Muut vahingot
5. Kriittiset käyttöpaikat
6. Viankorjausresurssit ja niiden määrä ja saatavuus
7. Käyttökeskuksen ja tukitoimintojen resurssien määrä, saatavuus ja
vuorottelut
8. Suur- ja keskijänniteverkon vikojen korjaukset
9. Pienjänniteverkon vikojen korjaukset
10. Urakoitsijoiden palaute ja ohjaus
11. Asiakaspalvelun sujuvuus, vikapuhelut, asiakaspalaute
12. Sidosryhmäyhteistyö koskien lähinnä Pelastuslaitosta
13. Mediasuhteiden hoitaminen
14. Raportointi
Johtoryhmän tilannekatsauksessa tehdään linjanvedot suurhäiriötoiminnan
lähivuorokauden painopisteistä.
4.3.1.2 Johtokeskus
Suurten verkkoyhtiöiden laajoissa suurhäiriöissä voidaan perustaa johtokeskus. Se
auttaa suurhäiriön johtajaa kokonaisuuden hallinnassa. Johtokeskus käsittelee asioita kokonaisuuksina keskittyen tilanteen selkeyttämiseen, päätöksiin toiminnan
painopisteistä ja viestinnästä.
Johtokeskuksen toimintaan osallistuu suppeimmillaan suurhäiriön johtaja (samalla
käyttökeskuksen edustajana), verkkoyhtiön toimitusjohtaja, tiedotusvastaava ja
urakoitsijan edustaja.
Johtokeskus voi kokoontua tunneittain, kun tilanne on kriittinen. Aamuisin palaveri
on kattavampi ja vie pidemmän ajan. Näin tiheästi kokoonnuttaessa toimitusjohtaja ei välttämättä kykene aina olemaan läsnä, mutta pääurakoitsija on aina mukana.
4.3.1.3 Kenttätyön johtaminen
Käytännössä kenttätyötä johtaa sähköyhtiön oma urakoitsija tai sopimusurakoitsija. Suurilla verkkoyhtiöillä on kullakin maantieteellisellä alueella yksi vastuullinen
sopimusurakoitsija, jolla on kokonaishallinta alueesta. Kaikki kentällä olevat resurssit työskentelevät sopimusurakoitsijan työnjohdon alla. Mikäli samalla alueella
toimii myös muita itsenäisiä urakoitsijoita, niillä tulisi olla täysin itsenäiset
tehtävät.
Viankorjaajien näkökulmasta on tärkeää, että on aina nimetty yksi taho, joka
vastaa alueellisesta viankorjauksesta.
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nan
urakoitsija ei saisi itse päättää, että työt lopetetaan yön ajaksi.

Esimerkiksi

”110 kV linjan korjaaminen oli jätetty kesken.”
Yleinen käytäntö on, että keskijänniteverkon vikojen korjausta johdetaan
käyttökeskuksesta.
Pienjänniteverkon vikojen korjausta johdetaan alueittain käyttökeskuksesta tai
täysin urakoitsijan toimesta, tai jollain näiden välimallilla. Korjauskohteista
päättävällä henkilöllä tulisi olla kattava tietous asiakkaista ja mahdollisuus
tarkastaa asiakkaiden sähköntoimituksen tilanne esimerkiksi etäluettavalta
sähkömittarilta ennen työryhmän lähettämistä kohteeseen.
Vastuu työnjohtamisesta
Työn johtaminen kentällä on suurhäiriötoiminnan aikana hyvin pitkälle samanlaista
Suurhäiriössä työnjohtovastuun pitää kuitenkin olla hyvin
selkeä. Jokaisen henkilön tulee joka hetki tietää, kuka on hänen esimiehensä ja
mistä hän saa käskynsä ja ohjeensa. Vastaavasti jokaisen esimiehen pitää tietää,
mistä henkilöistä ja resursseista hän kulloinkin vastaa.
”Kokeneet työnjohtajat ja asentajat saattavat tehdä itsenäisiä päätöksiä, jos
ylhäältäpäin tuleva ohjaus ei tunnu järkevältä ja hallitulta.”
Korjaustyön johtaminen
Kenttätyötä ohjaavan henkilön tulisi varmistaa, että työryhmän kärkimies tietää,
mitä he ovat tekemässä ja liittyykö tekemiseen erityisohjeita. Kentällä työryhmän
vetäjän tulisi varmistaa, että kaikki työryhmän jäsenet tietävät omat tehtävänsä
sekä huolehtia siitä, että työt tehdään turvallisesti, sovittujen menetelmien
mukaisesti ja laadukkaasti.
”Työt tehdään harkiten ja siten, että tiedetään mitä ollaan tekemässä.”
Korjaustyön johtamisessa tehtävienhallinnan toimintatapojen ja järjestelmien
merkitys on suuri. Tietojärjestelmät tukevat heikosti pienjänniteverkon vikojen
kokonaistilanteen hallintaa.
”Tekeminen menee helposti paperihommiksi, jolloin paperit ovat usein
sekaisin tai hukassa, jonka seurauksena tehtäviä teetetään useampaan
kertaan.”
4.3.2 Milloin tilanne on hallinnassa suurhäiriön aikana?
4.3.2.1 Yleistä
Haastatelluilta henkilöiltä kysyttiin heidän näkemystään siitä, milloin tilanne
suurhäiriön aikana olisi hallinnassa.
”Koko suurhäiriön ajan tilanne ja toiminta vaan pitää olla hallinnassa”.
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Useimmat haastateltavat näkivät asian näin. H
kuitenkin tunnetila,
jolle ei ole absoluuttista mittaria. Toiselle sama tilanne on hallinnassa, kun toiselle
se on hallitsematon - lasi voi olla puoliksi täynnä tai puoliksi tyhjä.
”Oliko tilanne hallinnassa?”
”Kyllä oli koko ajan hallinnassa. Tyynen rauhallisesti todettiin, että homma
menee pieleen ja nyt käy huonosti. Toisaalta ei ollut missään vaiheessa
epäselvää mitä tehdään.”
Osallistuville henkilöille tulisi olla selvää mitä pitää tehdä ja miten se tehdään.
Tämä korostaa hyvän varautumisen ja toiminnan etukäteen suunnittelun
merkitystä.
Toimittaessa suunnitelman mukaisesti ja perustoimintojen ollessa kunnossa uusiin
ja yllättäviin käänteisiin voidaan välittömästi reagoida.
”Suurhäiriössä on niin paljon muuttujia, että koskaan ei voi olla levollinen.”
Seuraavassa taulukossa on kooste haastatteluissa saaduista hallitun tilanteen
ominaisuuksista.
Taulukko 3. Milloin suurhäiriö on hallinnassa
ASIA

TARKEMPI KUVAUS

Johtamisen rakenteet
ovat kunnossa

Organisaatio ja roolien vastuut ovat selviä. Roolien mukaiset tehtävät ovat
kaikilla osallistujilla tiedossa ja ymmärrettyinä.

Toimitaan
suunniteltujen
prosessien
mukaisesti

Osapuolet ja niiden suurhäiriötoimintaan osallistuva henkilöstö tuntevat
suunnitellun prosessin pääpiirteittäin ja toimintatavat omalta osaltaan
yksityiskohtaisesti. Perehdytyksellä ja harjoittelulla on varmistettu kaikkien
henkilöiden osaaminen.

Riittävä tilannekuva
on muodostettu

Tilanteen hallinnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää saada
mahdollisimman hyvä tilannekuva mahdollisimman nopeasti.
Tilannekuva kuvaa usein nykyhetkeä, mutta hyvä tilannekuva kattaa myös
lähitulevaisuuden.
”Ensimmäisiä asioita on tietää tilanne heti alusta.”
”Verkkoyhtiöllä ei ollut oikeaa tietoa vakavuudesta heti alkuvaiheessa.
Tilanne oli toisaalla pahempi ja toisaalla parempi kuin luultiin.”
”Tiedetään mitä linjalla on ja minkälainen työmäärä siitä tulee.”
Kaikilla toimintaan osallistuvilla on käytettävissään yhtenäinen kuva
tilanteesta.

Voidaan tehdä hyviä
päätöksiä

Hyvät päätökset liittyvät toiminnan painopisteisiin, toimintatapoihin ja
tarvittaviin resursseihin. Päätökset perustuvat pääosin tilannekuvaan. Hyviä
päätöksiä voidaan tehdä, jos johdolla ja käyttökeskuksella on
käytettävissään hyvä tilannekuva.
”Jos tilannekuva on hyvin hanskassa ja kohteet priorisoidaan selkeästi,
olemassa olevalla resurssilla pärjätään mainiosti”
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ASIA

TARKEMPI KUVAUS
”Mitä parempia päätöksiä tehdään, sen vähemmän hyppäämistä.”
Hyvistä päätöksistä ei ole iloa elleivät kaikki osalliset ovat tietoisia tehdyistä päätöksistä ja niiden vaikutuksista heidän tehtäviinsä.

Osaavia resursseja on
riittävästi
käytettävissä

Osaavia resursseja on riittävästi käytettävissä, jos varautumisen yhteydessä
suunnitellut ja sovitut resurssit saadaan nopeasti käyttöön.
”Resursseista on aina pulaa, mutta käytettävissä olevilla tullaan
toimeen.”
Osaavat resurssit ovat käytettävissä, jos niin omien kuin ulkopuolistenkin
resurssien hallinta toimii:
-

Materiaalia on
saatavilla

Tiedetään käytettävissä olevat resurssit ja niiden osaamiset
Tiedetään käytettävissä oleva kalusto
Resursseilla on asianmukainen varustus
Resurssien sijainti ja tehtävät ovat tiedossa
Työvuorot on laadittu heti alusta lähtien
Työn ja levon rytmittäminen on hoidettu
Resurssin kuormittaminen tasaisesti on huomioitu

Suurhäiriötilanne on hallinnassa, kun materiaaleja, varaosia ja tarvikkeita
on saatavilla itsellä varastossa riittävästi ensimmäisille päiville. Jotta
materiaalia voisi hallita, varastokirjanpidon on oltava aina ajan tasalla.
Materiaalien toimittajia on varoitettu valmistautumisvaiheessa ja heidän
kanssaan on sovittu toimintatavat jo ennakolta varautumisen yhteydessä.
Materiaalitilaukset on tehty oikea-aikaisesti tilannekuvan perusteella.
”Surkein tilanne olisi, jos olisimme saaneet koottua riittävät resurssit,
mutta materiaaleissa olisi pahoja puutteita.”
Logistiset järjestelyt on suunniteltu varautumisen yhteydessä ja kuljetusten edellyttämät resurssit ovat käytettävissä.

Käyttökeskus toimii
rauhallisesti ja
suunnitelmallisesti

Käyttökeskus on toiminnan ytimessä. Sen toiminta heijastuu kaikkeen
muuhun toimintaan. Toiminta pysyy hallinnassa, kun käyttökeskus toimii
rauhallisesti ja systemaattisesti.
”Mitä systemaattisemmin ja rauhallisemmin asioita hoidetaan, sen
varmemmin ja tehokkaammin asiat hoituvat”
”Käyttökeskuksessa mahdollisesti esiintyvä ahdistuneisuus ei saisi
välittyä asentajien suuntaa. Panikoitumista tulisi välttää.”
Kentällä olevien henkilöiden tulisi tuntea, että työskentelyä ohjaavalla
käyttökeskuksella asiat ovat hallinnassa.

Kentällä
työskentelevät
henkilöt tietävät
tehtävänsä

Työryhmillä on tiedossa käyttökeskuksen tai urakoitsijan työnjohdon
antamat tehtävät ja niihin liittyvät erityispiirteet. Tehtävät on annettu
hyvissä ajoin. Työryhmien kulkeminen on optimoitu.

Järjestelmät toimivat

Järjestelmissä on huomioitu suurhäiriötoiminnan edellyttämät
toiminnallisuudet ja suorituskykyvaatimukset. Suurhäiriössä järjestelmien
tarve ja merkitys korostuvat. Juuri siinä tilanteessa monia järjestelmiä
tarvitaan eniten. Verkkoyhtiön koon kasvaessa järjestelmien merkitys
korostuu.

”Koko ajan voidaan tehdä viankorjaukseen liittyviä tehtäviä.”

Data ja puhelinyhteydet toimivat. Jos ne menetetään, pitää vikojen
rajaaminen ja korjaaminen pysäyttää turvallisuusriskien takia.
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TARKEMPI KUVAUS
Järjestelmäasiantuntijat ovat korotetussa valmiudessa
suurhäiriötilanteessa, jotta he voivat puuttua nopeasti ongelmiin.

Viestintä on
aktiivista, oikeaaikaista ja asiallista

Operatiivinen viestintä on aktiivista, oikea-aikaista ja asiallista. Se tukee
tilannekuvan luomista ja jakamista sekä operatiivista toimintaa
suurhäiriössä ja edesauttaa sen etenemistä.
Viestinnällä jaetaan jatkuvasti riittävää ja oikeaa tietoa kullekin
suurhäiriötoimintaan osallistuvalle ja kaikille sidosryhmille.
Tiedottaminen asiakkaille ja sidosryhmille toimii proaktiivisesti.

4.4 Suurhäiriön jälkitoimien johtaminen
Suurhäiriön jälkitoimien johtaminen tapahtuu käytännössä normaalin
organisaation ja toimintatapojen mukaisesti. Asiaa ei käsitellä tämän selvityksen
yhteydessä.

4.5 Suurhäiriön organisaatiot
4.5.1 Normaaliorganisaatiosta suurhäiriöorganisaatioksi
Suurhäiriössä verkkoyhtiö muokkaa organisaationsa suurhäiriön hallintaan
soveltuvaksi. Tämä organisaatio poikkeaa merkittävästi
organisaatiosta. Siihen siirrytään erilaisten valmiustilaorganisaatioiden kautta.
Myrskyn iskiessä verkkoyhtiön organisaatio muutetaan suurhäiriöorganisaatioksi
mahdollisimman hallitusti. Mikäli myrskystä ei saada varoitusta riittävän aikaisessa
vaiheessa, henkilöitä ei voida hälyttää valmiuteen etukäteen ja organisaation
muuttaminen tapahtuu hyvin nopeasti. Organisaatiomuutos liittyy muuttuviin
esimies-alaissuhteisiin, ulkopuolisten organisaatioiden liittämiseen osaksi
verkkoyhtiön organisaatiota sekä joidenkin verkkoyhtiön henkilöiden kohdalla
normaalitilanteesta poikkeaviin tehtäviin.
Suurhäiriötilanteessa verkkoyhtiön toiminta muuttuu radikaalisti. Suurin osa
normaalista työskentelystä keskeytetään ja käytettävissä olevat resurssit keskittyvät suurhäiriötilanteen selvittämiseen. Verkkoyhtiössä siirrytään yksiselitteiseen
ja hierarkkiseen sotilasorganisaatiota muistuttavaan käskyorganisaatioon. Käskyorganisaatiossa kommunikoidaan lyhyesti ja selkeästi, ennalta määriteltyjä
menettelyjä noudattaen.
Organisaation muuttumisen lisäksi alkuvaiheessa resurssien määrä lisääntyy
kaikissa organisaatioyksiköissä. Verkkoyhtiön muista yksiköistä siirtyy henkilöitä
suurhäiriöorganisaatioon ja ulkopuolisia resursseja kutsutaan lisää tilanteen
vakavuuden mukaisesti.
Normaalitilanteessa verkkoyhtiöt käyttävät vuorotöitä vain rajallisesti ja suurin osa
henkilöstöstä työskentelee normaalina työaikana. Laajassa suurhäiriössä on
välttämätöntä työskennellä työvuoroissa.
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Mitä enemmän henkilön tehtävät muuttu
työskentelyyn, sitä enemmän tulisi panostaa perehdytykseen osana varautumista.
Hyvä käytäntö
Kaikki energiayhtiön henkilöt (ei siis pelkästään verkkoyhtiön
henkilöt) osallistuvat suurhäiriön selvittämiseen. Jokaisella
henkilöllä on etukäteen suunniteltu ja harjoiteltu ensisijainen
roolinsa. Henkilöillä voi olla myös toissijainen rooli, jolloin hän
voi toimia varahenkilönä.
Jokaisella henkilöllä, aina suurhäiriön johtajaa myöten, on
nimetty varamies, joka kykenee ottamaan tehtävät
hoitaakseen esimerkiksi vuorotyöhön siirryttäessä.
Niissä töissä, joissa työvuoron vaihto edellyttää edellisen
vuoron asioiden omaksumista, vuorot kannattaa porrastaa
päällekkäin. Esimerkiksi käytönvalvoja tulee tuntia ennen oman
vuoronsa alku seuraamaan tilannetta ja saamaan sitä haltuun.
Suurhäiriössä kannattaa työskennellä useammassa
vuorossa mutta pimein yöaika on hyvä varata levolle, koska
työteho laskee merkittävästi haasteellisissa olosuhteissa.
Vuorojen rytmitys voi olla erilainen eri vuodenaikoina.
Asiakaspalvelun, johtamisen, viestinnän sekä tukitoimintojen
toiminta suunnitellaan niin, että suurhäiriötilanteessa kyetään
toimimaan tarvittaessa vuorotyössä ympäri vuorokauden.
4.5.2 Suurhäiriöorganisaation rakenne
Suurhäiriöorganisaatio, siihen liittyvät roolit ja niiden tehtävät poikkeavat
toisistaan eri verkkoyhtiössä. Tässä kappaleessa pyritään kuvaamaan suurhäiriöorganisaatiota yleisellä tasolla ja tuomaan esiin tyypillisiä rakenteita ja organisaatiorakenteisiin ja niiden suunnitteluun ja kuvaamiseen liittyviä hyviä käytäntöjä.
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Organisaation perusrakenne on kuvattu alla:

Kuva 13. Suurhäiriöorganisaation perusrakenne
Vuorotyöluonteen vuoksi rooleista vastaavat henkilöt vaihtuvat työvuorojen
mukaan.
Suurhäiriön aikaiset organisaatiot määritellään kuvaamalla:
1.
2.
3.
4.

Organisaation yksiköt
Roolit ja niiden suhteet toisiinsa
Rooleihin liittyvät tehtävät, vastuut ja valtuudet
Vastuuhenkilöt ja varahenkilöt eri rooleille

Roolit ja vastuuhenkilöt on hyvä kuvata toiminnoittain matriisiksi, josta nähdään
kuhunkin rooliin suoraan soveltuvat henkilöt sekä näiden toissijaiset
osaamisalueet. Rooleille määritellään myös selkeästi suurhäiriön aikaiset esimiesja alaissuhteet.
Rooliin liittyvät tehtävät on hyvä määritellä erikseen roolikohtaisille
tehtäväkorteille, joiden avulla henkilöiden perehdyttäminen on helpompaa.
Tehtäväkorteilla voi olla myös roolin edellyttämät osaamisalueet.
Tehtäviin perehdyttäminen on vastuutettava varautumissuunnitelmassa.
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4.5.3 Suurhäiriöorganisaation osat
Alla on kuvattu tyypillinen suurhäiriöorganisaatio.

Kuva 14. Suurhäiriöorganisaation osat
4.5.3.1 Suurhäiriön johtaja
Suurhäiriön johtaja johtaa toimintaa suurhäiriössä. Hän katsoo tilannetta kaikkein
laajimmalla näkökulmalla ja vastaa kokonaisuudesta. Hän vastaa mm. seuraavista
asioista:
1. Laajan tilannekuvan ylläpitäminen
2. Resurssitarpeen määritteleminen ja resurssien käytön suunnitteleminen
3. Alueellisten ja toiminnallisten painopisteiden asettaminen ja priorisointi; Mitä
tehdään ja mihin käytettävissä olevat resurssit suunnataan
4. Tiedottaminen sähkönjakelun palauttamiseen liittyen
Suurhäiriön johtajalla tulee olla paras tilannekuva kokonaisuudesta. Hänen
tehtävänään on määrittää tilanteen edellyttämä resurssitarve, arvioida riittävätkö
suunnitellut resurssit, päättää pyritäänkö hankkimaan lisäresursseja, arvioida
kyetäänkö ylipäätään johtamaan suurempaa määrää resursseja, asettaa
kulloisetkin painopisteet toiminnalle suurhäiriössä sekä suunnitella resurssien
käyttö mahdollisimman tehokkaaksi.
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Suurhäiriön johtaja on suurhäiriöorganisaation hierarkian huipulla. Hän seuraa eri
osa-alueiden työskentelyä ja päättää viime kädessä kaikista asioista, jotka liittyvät
suurhäiriön hoitamiseen. Tilanteen nopea selvittäminen vaatii, etteivät kaikki asiat
kulje suurhäiriön johtajan kautta. Tämän vuoksi suurhäiriöorganisaatiossa on
selkeä hierarkia, jossa roolit ja vastuut on ennalta sovittu.
Suurhäiriön johtaja antaa myös yhtiön johdolle tehtäviä:
”Jos se seisoo joutavan näköisenä, niin nakki tulee tarvittaessa”.
Suurhäiriötilanteessa mm. viestinnällä ja asiakaspalvelulla on omat johtajansa,
jotka toimivat suurhäiriön johtajan alaisuudessa. Kaikilla tukitoiminnoilla on
vastaavasti omat vastuuhenkilönsä.
4.5.3.2 Energiayhtiön johdon, verkkoyhtiön toimitusjohtajan ja muun yritysjohdon rooli
Suurhäiriötoimintaa johtaa suurhäiriön johtaja. Toimitusjohtajan ja muun
johtohenkilöstön on suurhäiriön johtajan johtamisvastuusta huolimatta pysyttävä
jatkuvasti tilanteen tasalla, koska asiakkaiden ja median kiinnostus kohdistuu
useimmiten juuri heihin.
Hyvä käytäntö
Suurhäiriön johtajalla on valtuudet tehdä kaikki keskeiset päätökset
suurhäiriötilanteessa. Nämä valtuudet on annettu etukäteen suurhäiriön
toimintasuunnitelmassa. Toimintavaltuudet ovat selkeät eikä esimerkiksi
helikopterien tai muiden resurssien tilaamiseen tarvitse pyytää
valtuutuksia erikseen.
Toimitusjohtaja ei muuta toimintatapoja suurhäiriön aikana vaan keskustelee
asiakkaiden kanssa, kerää informaatiota, muodostaa kehitysideoita ja toteuttaa
niitä vasta suurhäiriön jälkeen.
4.5.3.3 Suurhäiriön johtoryhmä
Suurhäiriön johtoryhmä tukee suurhäiriön johtajaa tilanteen aikana. Siinä ovat
edustettuna keskeiset suurhäiriöön liittyvät sisäiset organisaatioyksiköt ja ulkoiset
sopimuskumppanit. Edustajina toimivat kyseisten organisaatioyksiköiden
vastuuhenkilöt ja sopimuskumppanien yhteyshenkilöt.
Suurhäiriön johtaja toimii johtoryhmän kokouksen puheenjohtajana ja käy
kokouksen aikana suurhäiriön eri osa-alueiden tilanteen läpi kysymällä suoraan
vastuuhenkilöiltä. Suurhäiriön johtoryhmä tekee tarvittavat päätökset tulevaa
vuorokautta silmällä pitäen ja jakaa tilannetietoa sekä tietoa tehdyistä päätöksistä
eri suuntiin.
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Hyvä käytäntö
Suurhäiriön johtoryhmä jakaa tilannetietoa suurhäiriöorganisaatiolle. Kunkin
organisaatioyksikön vastuuhenkilö vastaa tiedon jakamisesta omalle
organisaatiolleen ja omille alaisilleen. Tämän lisäksi tietoa voidaan
jakaa sisäisen viestinnän ja sidosryhmäviestinnän kanavia pitkin.
4.5.3.4 Valvomo- eli käyttökeskusorganisaatio
Valvomo-organisaatio muodostuu tyypillisesti käyttöpäälliköstä sekä
käytönvalvojista.
4.5.3.4.1 Käyttöpäällikkö
Käyttöpäällikkö vastaa normaalitilanteessa käyttökeskuksen toiminnasta ja
sähköverkon käytöstä. Suurhäiriötilanteessa käyttöpäällikön rooli nousee
keskeiseksi.
Käyttöpäällikkö on sähköverkon käytön ja operatiivisen kenttätyön johtaja. Hän
vastaa yleensä tilannekuvan muodostamisesta sekä keskijänniteverkon rajaamisja korjaustyön johtamisesta.
Suurhäiriötilanteessa käyttöpäällikkö voi myös olla suurhäiriön johtaja.
Käyttöpäälliköllä on keskeinen rooli varautumisen suunnittelussa. Hän vastaa
osaltaan varautumisesta yhdessä käytönjohtajan kanssa.
4.5.3.4.2 Käytönvalvojat
Käytönvalvojien keskeiset tehtävät ja vastuut suurhäiriötilanteessa ovat seuraavat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Säätilan kehittymisen seuraaminen
Lisäresurssien kutsuminen valmiusvaiheessa
Jakeluverkon tapahtumien seuraaminen
Keskijänniteverkon vikojen etsimisen ja rajaamisen johtaminen
Jakeluverkon kytkentöjen suunnitteleminen ja tekeminen
Keskijänniteverkon viankorjauksen johtaminen pitäen sisällään vikojen
korjausjärjestyksen valinnan

Suuremmissa yhtiöissä pienjänniteverkon viankorjaus ja sen johtaminen kentällä
kuuluu usein sopimusurakoitsijan vastuulle.
Käytönvalvojan suurhäiriön jälkeisiin tehtäviin kuuluu myös käydä läpi kaikki
jakelukeskeytykset omalta osaltaan.
Käytönvalvojat on tunnistettu kriittiseksi resurssiksi erityisesti suurhäiriön
alkuvaiheissa vikoja rajattaessa. Käyttökeskukset ruuhkautuvat käytännössä aina
suurhäiriössä. Ruuhkautumisen syy ei ole niinkään puheyhteyksien kapasiteetin
puute käyttökeskuksen ja kentällä olevan henkilöstön välillä vaan vähäinen
henkilöresurssien ja käytönvalvonnan työpisteiden määrä käyttökeskuksessa.
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Koska käytönvalvojat ovat ylikuormitettuja, kentällä vian rajausta suorittavat
henkilöt joutuvat usein odottamaan esimerkiksi toimintaohjeita tai kytkentälupaa
käytönvalvojilta.
Käytönvalvojien määrä vaikuttaa käytännössä myös tehokkaiden
asentajaresurssien maksimimäärään. Kokenut käytönvalvoja voi ohjata enintään
noin kymmentä työryhmää samanaikaisesti ja tehdä noin 20 50 erotinohjausta
tunnissa.
Käytönvalvonnan työpisteiden ja käytönvalvojien määrän lisääminen voisi olla
triviaali ratkaisu ongelmaan. Haasteeksi muodostuu kuitenkin osaavan ja
koulutetun henkilökunnan määrän kasvattaminen ja tarvittavat tilajärjestelyt.
Käyttökeskuksen työasemien lisääminen olisi helpoin osa-alue. Normaali
kapasiteetti valvomossa on huomattavasti pienempi kuin mitä suurhäiriö edellyttää
ja näin ollen sitä jouduttaisiin kasvattamaan jopa kymmenkertaiseksi suurimman
laajuuden saavuttamiseksi. Edelleen haasteeksi tulisi toimintarutiinien saaminen
kaikille käytönvalvojille, koska kaikki eivät pääsisi normaalioloissa harjoittelemaan
käytännön toimintaa riittävästi ja nimenomaan suurhäiriössä tarvitaan kokeneita
resursseja.
Suurhäiriötilanteessa käytönvalvojina toimivat tyypillisesti henkilöt, jotka ovat
muutenkin mukana käytönvalvonnassa, esimerkiksi päivystysringissä. Tällaisia
henkilöitä ovat mm. sähköverkon suunnittelijat ja kunnossapitohenkilöstö.
Käytönvalvojista suurin osa on perinteisesti ollut pitkän linjan työntekijöitä, jotka
ovat aloittaneet työuransa kentältä ja tuntevat hyvin kyseisen sähköverkon.
Verkko- ja urakointiyhtiöiden eriytyessä käytönvalvojiksi on sittemmin valittu
nuoria henkilöitä, joilla ei ole kenttäkokemusta.
Käytönvalvojalta rekrytointitilanteissa toivottuja ominaisuuksia ovat mm.
-

Kyky ja uskallus toimia paineen alla epävarmassa tilanteessa
Kokemus asennustyöstä
Tietotekniset taidot, järjestelmäosaaminen
Hyvä käytäntö
”Käyttötehtäviin ja päivystysrinkiin on hyvä ottaa mukaan sopivia asiasta
kiinnostuneita teknisiä henkilöitä. Näin he voivat perehtyä sähköverkon
käyttötoimintaan ja toimia lisäresurssina myös suurhäiriötilanteessa.”

4.5.3.5 Keskijännitevikojen korjausorganisaatio
Keskijänniteverkon korjausorganisaation tavoitteena on korjata myrskytuhojen
aiheuttamat keskijänniteverkon viat. Keskijänniteverkon korjausorganisaatio
työskentelee käyttökeskuksen alaisuudessa.
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Keskijännitevikojen korjausorganisaatiolla on seuraavat tehtävät ja vastuut:
1. Vikojen etsintä
2. Vikojen korjauksen arviointi tarvittavien resurssien ja materiaalien suhteen
sekä korjausajan suhteen
3. Keskijännitevikojen korjaaminen
Keskijänniteverkon viankorjausorganisaatio hoitaa paljon myös teiden avaamiseen
liittyvää raivaustyötä. Tältä osin sähköverkkoyhtiöt näkevät ehdottoman tärkeänä,
että verkkoyhtiöiden ja Pelastuslaitoksen lisäksi myös muu yhteiskunta saataisiin
osallistumaan teiden avaamiseen ja auki pitämiseen. Liikenneviraston ja muiden
tienpitäjien reagointiajat teiden avaamisessa ovat liian pitkiä sähkönjakelun
korjausorganisaation tarpeita silmällä pitäen.
Keskijännitevikojen korjausorganisaatioon kuuluu monenlaisia resursseja, jotka
karkeasti luokiteltuna ovat seuraavat:
1. Tiedusteluresurssit; resurssit, jotka tuottavat tilannetietoja ja havaintoja
kentältä erilaisin keinoin, mm. helikopterien avulla, autolla tai partioimalla
linjoja jalan.
2. Vikojen rajaamisen resurssit; pääasiassa yksittäiset sopimusurakoitsijan ja
verkkoyhtiön toimihenkilöt ja asentajatyöryhmät, jotka rajaavat vikoja ohjaten
käsin käytettäviä erottimia käytönvalvojien ohjauksessa
3. Viankorjausresurssit; asentajat ja metsurit jotka suorittavat sähköverkon
raivaus- ja korjaustöitä sekä heitä avustavat metsätyökoneet, kaivinkoneet ja
kuljetuskalusto.
Verkkoyhtiöt ovat käyttäneet rajaamis- ja tiedusteluresursseina aiemmin lähinnä
viankorjausresursseja, mutta sittemmin on tunnistettu selkeä tarve tilannekuvan
parantamiselle ja sen vuoksi myös muiden tiedusteluresurssien hyödyntämiselle.
Kaikki keskijänniteverkon korjausorganisaatioon kuuluvat henkilöt saavat
perehdytyksen sähköturvallisuuteen.
Toistaiseksi verkkoyhtiöt ovat käyttäneet melko vähän toimialan ulkopuolisia
resursseja keskijänniteverkon viankorjausresursseina. Suurin syy lienee se, että
nämä tahot tulee opastaa tehtäviinsä etukäteen. Mahdollisia ulkopuolisia tahoja
ovat erilaiset organisoidut ja riittävän kyvykkäiksi todetut kansalaisjärjestöt, kuten
pelastuspalvelu (Vapepa), paikalliset metsästysseurat ja maanpuolustusjärjestöt
sekä teiden auki pitämisessä Puolustusvoimat pioneereineen ja raskaine
kalustoineen.
4.5.3.6 Pienjännitevikojen korjausorganisaatio
Pienjännitevikojen korjausorganisaatio vastaa pienjännitevikojen korjaamisesta
pääasiassa asiakaspalvelun kirjaamien vikailmoitusten ja työmääräinten
perusteella.
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Pienjänniteverkon korjausorganisaatio toimii joko täysin itsenäisesti tai
käyttökeskuksen ohjauksessa. Tyypillisesti pienjänniteverkon korjaus tapahtuu
suuremmissa organisaatioissa itsenäisenä työskentelynä siten, että
sopimusurakoitsija vastaa oman alueensa pienjännitevikojen korjauksesta.
Verkkoyhtiö koordinoi viankorjausta määrittämällä painopistealueet, joille
korjaustyö kohdistetaan, mutta urakoitsijalla on vapaus organisoida ja johtaa
toimintaa sekä priorisoida työkohteita alueiden sisällä huomioiden töiden tehokas
toteuttaminen.
Sopimusurakoitsijan työnjohdolle voidaan alistaa myös ulkopuolisia toimijoita.
Tällöin on oleellista varmistaa, että kaikkien henkilöiden osaamisesta ja
perehdytyksestä työturvallisuusasioihin on huolehdittu asianmukaisella tavalla.
4.5.3.7 Tiedusteluorganisaatio
Tiedusteluorganisaatiolle ei ole muodostunut vakiintuneita muotoja. Se on omana
organisaationaan uusi asia, vaikka tiedustelua on käytännössä tehty jo pitkään.
Eri yksiköt vastaavat tiedustelusta omalta osaltaan: urakoitsijat asentajiensa
havaitsemien tietojen välittämisestä, käyttötoiminta helikopterien käytöstä,
asiakaspalvelu asiakkailta saamien tietojen välittämisestä. Vapaaehtoisjärjestöjä ei
juurikaan ole vielä mukana toiminnassa.
4.5.3.8 Resurssien hallinta
Resurssien hallinta työskentelee tiiviissä yhteistyössä suurhäiriön johtajan kanssa.
Sen tehtävänä on kutsua suurhäiriösuunnitelman ja sopimusten mukaiset resurssit
töihin, hankkia tarvittaessa vielä muita lisäresursseja sekä hallita työssä olevia
resursseja.
Resurssien hallinnasta vastaavia henkilöitä voi olla useita. Korjaavasta
kenttähenkilöstöstä vastaa yksi henkilö, joka on tyypillisesti sopimusurakoitsijan
palveluksessa. Asiakaspalvelun ja viestinnän resursseista vastaavat yksiköiden
vetäjät. Samoin tukiyksiköiden resursseista vastaavat niiden vetäjät. Vastuut
vaihtelevat verkkoyhtiöittäin, mutta oleellista on, että nämä vastuut on määritelty
ja resursseista on sovittu varautumisen yhteydessä.
Resurssien hallintaa on käsitelty kohdassa 7. Resurssien hallinta .
4.5.3.9 Viestintäorganisaatio
Viestinnän vastuut jakautuvat usealle organisaatioyksikölle suurhäiriössä.
Viestintäyksikkö vastaa suurhäiriön aikana erityisesti asiakasviestinnästä sekä
yleisestä sisäisestä tiedottamisesta. Muu sisäinen viestintä on
organisaatioyksiköiden osalta kunkin yksikön vetäjän vastuulla. Operatiivisesta
viestinnästä vastaa pääasiassa suurhäiriön johtaja ja käyttökeskusorganisaatio.
Mikäli suurhäiriö muuttuu kriisiksi, yrityksen johto vastaa kriisiviestinnästä.
”Viestintää ei suurhäiriössä enää tästä lähtien junaile yksi henkilö”
Viestintää on käsitelty tarkemmin luvussa 6. Viestintä .
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Hyvä käytäntö
Viestintä suunnitellaan ja organisoidaan siten, että siinä on vastaava
päivystysjärjestely kuin käyttötoiminnassa ja asiakaspalvelussakin.
4.5.3.10

Tukitoiminnot

4.5.3.10.1 Huoltotoiminnot
Huoltotoiminnot on usein hajautettu eri organisaatioille. Ne vastaavat mm. ruoka-,
majoitus-, työkalu-, polttoaine- ja tarvikehuollosta. Huollon tehtävät ovat usein
kunkin organisaation omalla vastuulla, esimerkiksi urakoitsija vastaa oman
henkilöstönsä työkalu- ja vaatehuollosta.
4.5.3.10.2 ICT-tukiorganisaatio
Suurhäiriön ICT-tukiorganisaation (Information and Communications Technology)
vastaa siitä, että tieto- ja tietoliikennejärjestelmät toimivat halutulla tavalla
suurhäiriön aikana. ICT-tukiorganisaation tehtäviä ovat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ylläpitää tieto- ja tietoliikennejärjestelmiä
Valvoa järjestelmien toimintaa
Tarkastaa järjestelmien toiminta, kun aletaan valmistautua suurhäiriöön
Tehdä tarvittavia, ja vain tarvittavia, muutoksia järjestelmiin suurhäiriön
aikana
Lisätä järjestelmien kapasiteettia tarvittaessa
Huolehtia tieto- ja tietoliikennejärjestelmien varavoiman suunnittelusta
varautumisvaiheessa ja sen saannista suurhäiriön aikana
Vastata tietoturvasta ja siihen varautumisesta
Päivystää ja tarjota tietoteknisiä tukipalveluita järjestelmien käyttäjille

Suurhäiriön ICT-organisaatio on tyypillisesti osa energiayhtiön tietohallintoa.
Suurhäiriötilanteessa sen tulisi kuitenkin olla tiivis osa suurhäiriöorganisaatiota.
ICT-organisaatio varmistaa useiden kriittisten tieto- ja tietoliikennejärjestelmien
toiminnan. Jos nämä järjestelmät eivät toimi tai ovat ylikuormittuneita, toimintaa ei
voida johtaa tai asiakkaita ei voida palvella.
Hyvä käytäntö
ICT-organisaatio otetaan aktiivisesti mukaan varautumissuunnitteluun ja
nimetään se osaksi suurhäiriöorganisaatiota. Sille annetaan selkeät tehtävät
ja vastuut suurhäiriötilanteessa.
4.5.3.11

Sähkölaitteiston käytön johtaja
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) mukaan ”Sähkölaitteiston käytön johtaja
on vastuussa siitä, että sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan sähkö108 (160)

turvallisuuslakia sekä sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä sekä siitä,
että käyttötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi opastetut
tehtäviinsä”.
Sähkönkäytön johtajalla on velvollisuus seurata sähkölaitteiston käyttöä sekä
tarvittaessa oikeus ja velvollisuus puuttua sähkölaitteiston käyttöön. Koska käytön
johtajaksi on nimettävä yksi henkilö, hän ei käytännössä voi koko ajan seurata
käyttötoimenpiteitä suurhäiriötilanteessa. Sähkölaitteiston käytön johtajan tulisikin
aktiivisesti osallistua suurhäiriötoiminnan ja varautumisen suunnitteluun ja tätä
kautta varmistaa, että toimintatavat ovat myös suurhäiriössä sellaisia, että ne
täyttävät sähköturvallisuuslain, -säännösten ja -määräysten asettamat
vaatimukset.
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5 TILANNEKUVA
Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (2010) mukaan tilannekuva on ”Tarpeen
perusteella valittu yksittäisistä tiedoista koottu esitys tilanteesta tai
suorituskyvyistä, mikä antaa perusteet tilannetietoisuudelle.”
Suurhäiriöön liittyvää tilannekuvaa hyödynnetään monissa eri käyttötarkoituksissa,
kuten viankorjauksen johtamisessa, asiakaspalvelussa ja viestinnässä. Verkkoyhtiö
ja sen kumppanit tuottavat ja kokoavat näihin tilannekuviin liittyvän tiedon.
Tilannekuvan käyttötarkoitus määrittää mitä tietoja kokonaisuudesta
hyödynnetään.
Tässä selvityksessä tilannekuvalla tarkoitetaan verkkoyhtiön kokoamaa
tilannekuvien
ja siitä muodostettavissa olevaa hyvin laajaa ja
samalla yksityiskohtaista tilannekuvaa. Kukin sidosryhmä tarkastelee tätä
tilannekuvaa omasta näkökulmastaan. Vain osa tilannekuvan tiedoista on heille
oleellisia.
Mitä suurempi häiriö on, sitä tärkeämmäksi kunnollinen tilannekuva muodostuu.
Erityisesti viankorjauksen kannalta tilannekuva on aivan kriittinen.
”Jos tilannekuva menetetään, voidaan töiden tekeminen keskeyttää. Tilanne
on hyvin vaarallinen.”
”Turvallisuuden takia on erityisen tärkeää, että verkon kytkentätilanne on
ehdottomasti jatkuvasti ajan tasalla ja tiedossa. Kytkentätilanteen
menettäminen aiheuttaa ison turvallisuusriskin ja toimintaa ei voida jatkaa
ennen kuin asia on kunnossa.”
Hyvällä tilannekuvalla on seuraavia ominaisuuksia:
-

-

johtaa suurhäiriötoimintaa ja asettaa toiminnan painopisteet.
Tilannekuva perustuu faktoihin. Se antaa mahdollisimman todellisen kuvan
tilanteesta.
Verkkoyhtiöllä on vain yksi tilannekuva, joka pitää sisällään kaiken tarvittavan
tilannetiedon.
Tilannekuvasta voidaan helposti lohkoa tietoa eri käyttötarkoituksiin;
esimerkiksi alueelliset tilannekuvat asiakaspalvelulle, Pelastuslaitoksen
tarvitsemat tiedot, suurhäiriön johtajan tarvitsemat tiedot, jne.
Tilannekuva on sähköinen, jotta siitä voidaan jakaa tietoa tehokkaasti ja
automatisoidusti.

Pelastuslaitoksen näkemyksen mukaan tilannekuvan tulisi olla sitä pelkistetympi,
mitä vaikeammasta tilanteesta on kyse. Mitä enemmän aikaa ja resursseja on
käytettävänä, sitä yksityiskohtaisempi siitä muodostuu.
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Tilannekuva on aina sidottu johonkin ajan hetkeen. Jotta toimintaa voidaan
suunnitella, tulee tietää tai voida ennustaa myös tilanteen kehittyminen; millainen
se on parin tunnin päästä, seuraavana päivänä tai viiden vuorokauden kuluttua.
Mitä myöhäisempää tilannetta kuvataan, sitä epävarmempia tilannetiedot ovat.

5.1 Tilannekuvan tiedot
Alla olevaan taulukkoon on kerätty haastatteluissa esiin nousseita tilannekuvaan
sisältyviä tietoja.
Taulukko 4. Tilannekuvan tiedot
TILANNETIETO
Jakeluverkko

TILANNETIEDON KUVAUS
Verkkokartta ja kytkentätilanne; Verkkokartta josta näkyy jakeluverkon
kytkentätilanne ja sähköttömät osat sekä johtojen, sähköasemien,
kytkinlaitteiden ja muuntamoiden sijainti.
Jakeluverkon rakenne- tai komponenttitietoja ei tarvita tilannekuvassa.
Sopimusurakoitsija saa ne tarvittaessa verkkotietojärjestelmästä.
Tuotantopisteet; Hajautetun sähköntuotannon pisteiden tulisi olla
kattavasti näkyvillä jakeluverkon tilannekuvassa. Työturvallisuusmielessä
on tärkeää tietää, onko sähkönsyöttö mahdollista eri suunnista.

Jakeluverkon viat

Viat ja vikapaikat; Viat ovat hyvin oleellinen osa tilannetietoja. Mitä
kattavammin ne tiedetään, sitä parempi.
Vian tyyppi, laajuus ja sijainti; Jokaisesta viasta pitäisi tietää sen tyyppi,
laajuus, sijainti maantieteellisesti ja jakeluverkon suhteen. Vikatiedosta
tulisi voida päätellä korjauksen edellyttämät resurssit, materiaalit ja arvio
korjausajan kestosta.
Valokuvat; Valokuvat vikakohteista olisivat hyödyllisiä viankorjauksen
suunnittelun ja myrskyvaurioiden hahmottamisen kannalta.

Asiakkaat

Sähköttömien asiakkaiden määrä; Sähköttömät asiakkaat sekä alueittain
että johtolähdöittäin.
Tieto kunkin asiakkaan tilanteesta; sähköttömyyden kestoaika ja arvioitu
ajankohta sähkön palautukselle. Mahdolliset yhteydenotot ja sovitut asiat.
Asiakkaiden kriittisyydet; Kriittisyysluokittelun kriteerit tulisi olla päätetty
ysluokka
tulisi näkyä asiakastiedon yhteydessä. Kriittisyysluokkaan voi vaikuttaa
kyseisellä hetkellä jokin ulkoinen tekijä kuten esimerkiksi pakkasjakso.

Säätila

Säätila ja sen kehittyminen; Säätilanne ja sen kehittyminen ovat hyvin
oleellisia tilannetietoja. Säästä tulisi tietää nykytilanne sekä todennäköisin
ja pahin mahdollinen ennuste.
Säästä tulisi tietää seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.
5.

Tuulen voimakkuus ja suunta. Suurin tuulennopeus ja tuulennopeus
puuskissa (vaihteluväli).
Ukkoset, salamointi
Lämpötila, erityisesti pakkasen huomioiminen häiriön
vaikuttavuuteen.
Vesi- ja lumisateet ja kaikki niiden välillä
Meriveden pinnan korkeus (tulvaennusteet)
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TILANNETIETO
Käytettävissä olevat
resurssit

TILANNETIEDON KUVAUS
Resurssien kokonaismäärät; Resurssien kokonaistilanne, resurssien
määrät ja tyypit
Resurssien sijainti; Työryhmien ja työkoneiden sekä ajoneuvojen sijainti
kartalla, materiaalien sijainti eri varastoissa, ym.
Resurssien käytettävyys; Tilannekuvan osana tulisi olla kaikkien
resurssien käytettävyys kyseisellä hetkellä sekä seuraavan parin päivän
sisällä. Kriittisimpiä resursseja ovat käytönvalvojat, asentajat, vikojen
rajaajat, metsurit, helikopterit ja asiakaspalvelun henkilöstö sekä
viestinnästä vastaavat.
Resurssien perustiedot; Resurssivastaavalla tulisi olla yksityiskohtainen
tietous kaikista korjausresursseista. Resurssien hallinta muodostuu
haasteelliseksi, kun henkilöitä ja työkoneita on maastossa satoja. Vaikka
eri tahot ja henkilöt hankkivat resursseja, tulisi niiden tilanne ja
perustiedot olla kirjattu keskitetysti resurssien hallinnan järjestelmään.
Työryhmistä tulisi tietää keitä työryhmässä on, mitkä ovat heidän
osaamisensa, mitä varusteita heillä on ja millaisella kulkuvälineellä
työryhmä liikkuu. Edelleen tulisi tietää työryhmän sijainti ja annettu
tehtävä.
Työ- ja lepoajat; Resursseista vastaavilla tulisi olla tieto resurssiensa
työajoista; kauanko työryhmän jäsenet ovat tehneet nykyistä työvuoroa tai
olleet levossa.

Materiaalit ja
varaosat

Materiaalin saatavuus; Materiaalien hallinnan osalta tulisi tietää
materiaalien saatavuuden tilanne.
Varastosaldot; Varastokohtaisesti tulisi tietää, mitä materiaaleja, varaosia
ja tarvikkeita niissä on. Tiedon pitäisi olla reaaliaikainen.

Tehtävät

Tehtävien määrät; Tehtävien lukumäärät kokonaisuudessaan. Lisäksi
tehtävistä.
Tehtävien status; Erityisesti pienjännitevikojen korjausten osalta tehtävien
tilanne haluttaisiin tietää. Tämä kattaisi meneillään olevien tehtävien
arvioidut kestot sekä tiedot valmistuneista tehtävistä mahdollisimman
nopeasti, jotta asiakaspalvelussa olisi ajantasaiset tiedot asiakkaiden
sähköntoimituksen tilanteesta ja odotettavissa olevista korjausajoista.

Kustannukset

Arvio kokonaiskustannuksista; Kustannuksia ei tyypillisesti seurata vielä
suurhäiriön aikana kovin yksityiskohtaisesti. Kiinnostus kustannuksien
aktiiviseen seurantaan on koko ajan kasvamassa, minkä vuoksi arviot
kokonaiskustannuksista halutaan saada ajantasaisiksi.

Tiet ja kulkureitit

Tiet, kulkureitit, esteet; Tiet ja kulkuyhteydet sekä havaitut esteet, esim.
myrskytuhojen, maaperän pehmeyden tai lumen vuoksi käyttökelvottomat
reitit.

5.2 Sisäisten yksiköiden tarpeet tilannetiedolle
5.2.1 Verkkoyhtiön sisäiset tarpeet tilannetiedolle
Seuraavaan taulukkoon on listattu verkkoyhtiön sisäisten sidosryhmien tarpeita
tilannetiedolle.

112 (160)

Taulukko 5. Verkkoyhtiön sisäiset tarpeet tilannetiedolle
OSAPUOLI
Suurhäiriön johtaja

TARPEET TILANNETIEDOLLE
Suurhäiriön johtajalle tilannekuva on oleellisin päätöksenteon perusta.

rajaamisesta.
Kun tietoa vähitellen saadaan kentältä, tilannekuva alkaa täydentyä tiedolla
sähköjohdoilla olevista vioista ja niiden tyypeistä. Näin alkaa muodostua
kuva siitä, onko linjoilla yksittäisiä vai kymmeniä tai satoja puita vai onko
jopa useita kilometrejä johtoa tuhoutunut kokonaan.
Tilannekuvan perusteella voidaan tehdä päätöksiä toiminnan
painopistealueista sekä vikakohtaisista raivaus-, korjaus- ja
suunnitteluresursseista ja tarvittavista tarvikkeista ja materiaaleista.
Verkkoalueiden kokonaiskuvan esittäminen seinällä helpottaa
käytönvalvojien keskinäistä yhteistyötä ja antaa paremman käsityksen
kokonaistilanteesta. Johdon tilannekatsauksissa kokonaiskuvan

Verkkoyhtiön johto

Yleistilanteen tunteminen on tärkeää sekä viestinnässä sisäisille tahoille
että ulkoisille sidosryhmille.

Käytönvalvojat

Käytönvalvojien tulee muodostaa kattava tilannekuva omasta
vastuualueestaan. Käytönvalvojan tilannekuvaan sisältyvät erityisesti omaa
aluetta koskevan sähköverkon topologia ja kytkentätilanne, myrskytuhot,
viat sekä kyseisen käytönvalvojan käytettävissä olevat resurssit.
Työryhmien ja muiden resurssien sijaintitietojen näkeminen tilannekuvassa
helpottaa resurssien käytön optimointia. Sen perusteella käytönvalvojat
voivat optimoida työryhmien kulkemista sekä varmistaa työturvallisuutta.
Mikäli pienjänniteverkon korjaaminen tapahtuu käytönvalvojien
valvonnassa, myös tiedot asiakkaista ja heidän sähkönjakelun tilanteestaan
ovat tarpeellisia.
Yleiskuva koko tilanteesta on hyödyllinen myös käytönvalvojalle, mutta
kokonaisuuden hahmottaminen on haastavaa yhdelle alueelle keskittyessä.

Viankorjaajat

Vikakohtaiset tiedot; vian sijainti, vian tyyppi, tarvittavat materiaalit ja
tarvikkeet
Asiakkaiden yhteystiedot
Urakoitsijan esimiehille tilannekuva koko verkosta

Urakoitsijan johto

Verkon tilanne, myrskyvauriot ja vikojen määrät karkeasti
resurssitarpeesta

arvioita

Viankorjausta johtaville esimiehille paikallinen tilannekuva on tärkeä, vrt.
käytönvalvojat.
Pienjänniteverkon vikailmoitukset ja vikapaikat
Asiakkaiden yhteystiedot
Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelun henkilöillä pitäisi olla yleinen tilannekuva koko tilanteesta.
Tämän ylläpitäminen on erityisesti haastavaa, koska asiakaspalvelijat ovat
jatkuvasti kiinni asiakaskohtaisissa tehtävissään.
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TARPEET TILANNETIEDOLLE
Mahdollisuus saada hyvinkin tarkkaa tilannetietoa yksittäisen asiakkaan
sähkönjakelun tilanteesta asiakaskohtaisen palvelun tueksi.
Paikallinen tilannekuva, jonka avulla voidaan kertoa asiakkaalle tilanteesta
hänen lähiseudullaan.

Asiakasviestintä

Kattava tilannekuva yleisen viestinnän suunnittelun pohjaksi.
Alueellinen ja paikallinen tilannekuva viestinnän tarpeisiin, esimerkiksi
alue- ja paikallisradioita, -televisioita ja paikallisia lehtiä varten.

Verkkoyhtiön muu
henkilöstö

Tilanteen yleiskuvaus

5.3 Ulkoisten sidosryhmien tilannekuva
Ulkoisille sidosryhmille tiedotetaan tilanteesta niin usein, että heillä on jatkuvasti
riittävästi tietoa oman toimintansa perusteeksi.
Jotta eri tahot tulkitsisivat tilannekuvan tiedot samalla tavalla, sidosryhmät
perehdytetään niiden tulkitsemiseen yhteistyön alkaessa ja myöhemmin tämän
tästä ja tuon tuosta. Kirjallinen tulkintaohje on myös hyvä olla saatavilla
tilannekuvan yhteydessä.
Taulukko 6. Sidosryhmien tarpeet tilannekuvalle
SIDOSRYHMÄ
Pelastuslaitos

TARPEET TILANNETIEDOLLE
Pelastuslaitos
ylläpitämisestä. Jotta yhteistyö Pelastuslaitoksen ja kuntien kesken sujuisi
hyvin, olisi tärkeää, että tilannekuvaa jaetaan Pelastuslaitoksen kautta.
Tilannekuvaansa varten Pelastuslaitokset tarvitsevat verkkoyhtiöltä
seuraavia tietoja:
- Verkkoyhtiön valmiustila; missä toimintavalmiudessa verkkoyhtiö on
- Kuntatasolla reaaliaikainen tilanne sähkön toimituksessa; mitkä alueet
ovat ilman sähköä
- Sähkön toimituksen häiriöiden kehittyminen; Häiriöiden kestot päivien
tarkkuudella, mieluummin realistinen kuin optimistinen arvio
- Työryhmien sijainti ja yhteystiedot paikallista yhteistyötä varten;
Pelastuslaitoksen yksikkö voisi ottaa suoraan yhteyttä juuri oikeaan
työryhmään.

Alueelliset
Yleisradion
toimipisteet

Reaaliaikainen sähkönjakelun tilanne esimerkiksi web-pohjaisen
järjestelmän avulla tai tilannetiedotukset sovittuina ajankohtina.

Asiakas

Asiakkaan omien sähkönkäyttöpaikkojen sähkönjakelun tilanne ja arviot
viankorjauksen kestosta; jotta asiakas voi arvioida mihin pitää varautua,
esim. pitääkö lähteä mökille lämmittämään takkaa vai ei.

Kaupat,
polttoaineiden jakelu,
yms.

Tarvitsevat vastaavaa tietoa kuin muutkin asiakkaat.
Eivät ole Pelastuslaitoksen listoilla, joten tiedottaminen asiakasviestinnän
kautta, vastaavasti kuin muillekin asiakkaille. Voidaan merkitä kriittisiksi
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SIDOSRYHMÄ

TARPEET TILANNETIEDOLLE
asiakkaiksi, jolloin tiedottaminen tapahtuu sen mukaisesti.

Kunnat

Kunnat käyttävät Pelastuslaitoksen luomaa tilannekuvaa hyväkseen.

Poliisi

Poliisi käyttää Pelastuslaitoksen luomaa tilannekuvaa.

5.4 Tilannekuvan muodostaminen ja ylläpitäminen
Tilannekuvan muodostaminen alkaa jo valmistautumisvaiheessa, jolloin varaudutaan myös tilannekuvan ylläpitoon. Valmistautumisvaiheessa tilannekuvaan kuuluvat keskeisesti säähavainnot ja sääennusteet sekä arvio resurssien saatavuudesta.
Sähkönjakelun keskeytyksiä ja vikapaikkoja ei ole vielä syntynyt.
Hyvä käytäntö
Tilanneku
kyetään muodostamaan nopeasti myös suurhäiriössä. Nettisivuilla
esitettävät häiriökartat ovat eräs esimerkki tilannekuvan jatkuvasta
ylläpitämisestä. Esim. asentajaryhmät voisivat kerätä tilannekuvaan
valokuvia kohteista myös rauhan aikana.
Suurhäiriöprosessin osapuolten ja sidosryhmien perehdyttäminen
tilannekuvan lukemiseen ja tulkitsemiseen maksimoi hyödyt tiedosta. Kun
tilannekuvasta saadaan tarvittava informaatio, kyselyt vähenevät ja
käyttökeskukselle saadaan enemmän työrauhaa.
5.4.1 Alkuvaiheen tilannekuva
Ensitieto häiriön alkamisesta saadaan käytönvalvonta- ja käytöntukijärjestelmistä.
Niiden perusteella voidaan todeta myrskyn iskeytyminen alueelle, kun vikojen
määrä alkaa kasvaa voimakkaasti. Tilanteen kehittyessä edelleen, voidaan arvioida
kuinka laajaa aluetta häiriö tulee koskemaan, kuinka monta eri vikaa
jakeluverkossa on ja kuinka monta asiakasta on ilman sähköä. Näiden tietojen
perusteella voidaan puolestaan tehdä karkea arvio häiriön kestosta vuorokausi
vai viikko?
Aluksi keskitytään keskijänniteverkon tilannekuvan muodostamiseen, koska se
korjataan ensimmäisenä. Pienjänniteverkon tilannekuvan muodostaminen tehdään
samanaikaisesti keskijänniteverkon korjauksen kanssa. Tällöin pienjänniteverkon
tilannekuva on riittävän hyvä pienjänniteverkon vikojen korjauksen suunnittelun
lähtökohdaksi. Tämä myös mahdollistaa korjausaikojen tarkemman arvioinnin.
Tilannekuva on aina olemassa. Alussa tilannetiedon kattavuus, ajantasaisuus ja
luotettavuus eivät kuitenkaan ole riittävällä tasolla, jotta tilannekuvaa voisi
täysipainoisesti hyödyntää päätösten perustana.
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5.4.2 Tilannetietojen hankkiminen
Tilannetietoja on saatavilla tietojärjestelmistä, kuten käytönvalvontajärjestelmästä,
käytöntukijärjestelmästä, energianmittausjärjestelmästä sekä resurssien ja tehtävienhallinnan järjestelmistä.
Helikopteritarkastus on yksi tehokkaimpia keinoja selvittää keskijänniteverkon
myrskytuho- ja vikatilanne. Vikojen paikka- ja tyyppitiedot saadaan merkittyä
helikopterista tarkkaan ja ne voidaan myös siirtää suoraan järjestelmiin. Eräs
verkkoyhtiö on käyttänyt helikopteritarkastusta myös pienjänniteverkon tiedusteluun varsin hyvin tuloksin. Tyypillisesti verkkoyhtiön oma henkilö on mukana
lentämässä. Helikopterien käytön rajoituksena on se, että lentäminen edellyttää
luonnonvaloa ja sopivia olosuhteita.
Tiedot kentällä työskenteleviltä alan ammattilaisilta ovat tarkkoja ja luotettavia.
Urakoitsijan henkilöt osaavat arvioida tuhoa ja viankorjauksen edellyttämiä resursseja ja materiaaleja sekä viankorjauksen keston. Tämä arvioiminen ja tiedon välittäminen käyttökeskukseen pitäisi olla luonnollinen osa työtä. Haasteena on kuitenkin se, että asentajat keskittyvät korjaamiseen eivätkä koe tiedon välittämistä
kovin tärkeänä. Myös vian rajaajia ja erillisiä tiedustelijoita voitaisiin käyttää
tietojen keräämiseen.
”Alalla on normaalisti juroa väkeä, joiden mielestä heidän tekemiset ei muille
kuulu.”
Hyvä käytäntö
Käydään koko suurhäiriöprosessi ja siihen liittyvä kommunikaatioketju läpi
asentajien kanssa, jotta he ymmärtävät miten asia etenee ja kuinka
oleellinen merkitys tiedolla on.
Erillisiä tiedustelijoita käyttämällä voidaan nopeuttaa tilannekuvan
muodostamista, erityisesti pienjänniteverkon osalta.
Tiedustelijoiden perehdyttämiseen tulisi kiinnittää erityistä
huomiota, koska tällä tavoin työturvallisuuden varmistamisen
lisäksi voidaan parantaa kentältä saatavan tiedon
laatua ja luotettavuutta.

Pienjänniteverkon häiriöistä ja vioista saadaan kattavasti tietoa etäluettavien
mittareiden avulla. Asiakkaiden sähköntoimituksen tilanne voidaan varmistaa
ennen työryhmän lähettämistä paikalle. Samoin nollaviat havaitaan nopeasti ja
niiden korjaukset voidaan tehdä kiireellisinä töinä.
Asiakaspalvelun kautta saadaan paljon vikailmoituksia. Asiakaspalvelu paikallistaa,
käsittelee ja luokittelee vikatiedot sekä tallettaa ne suoraan tietojärjestelmiin.
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5.4.3 Hätäkeskukset vikailmoitusten vastaanottajina
Sähköjen katkettua ihmiset soittavat verkkoyhtiölle ja mikäli puhelut eivät pääse
läpi, he ottavat yhteyttä muualle, jopa hätäkeskukseen. Hätäkeskus ottaa vikailmoituksia vastaan ja välittää niitä edelleen verkkoyhtiöille.
Hätäkeskuksen kautta saatavat vikatiedot ovat melko epätäsmällisiä. Ne sisältävät
tyypillisesti soittajan nimen, puhelinnumeron ja osoitteen. Tiedoista ei useinkaan
selviä sijaintia, jolloin vikailmoitukselle ei voida kirjata osoitetta.
”Naapuri soittanut mökkiläiselle Helsinkiin, että puu kaatuu mökin tai muun
kohteen päälle, tämä soittaa edelleen Pelastuslaitokselle.”
Tilannetta voitaisiin helpottaa kertomalla asiakkaille
voidaan ilmoittaa ja milloin tiedoista olisi eniten hyötyä.

-vioista

”Tiedämme että sähköjä on paljon poissa, nyt on suurhäiriö, korjaamme
keskijännitejohtoja”.
”Sähkönjakelun runkojohdot on saatu korjattua, ilmoittakaa
pienjännitevioista asiakaspalveluumme, numeromme on …”
Verkkoyhtiö on kiinnostunut myös yksittäisistä ilmoituksista, mutta varsinkin
suurhäiriön alussa tilanne on niin paha, että yksittäisellä vialla ei ole suurta
merkitystä.
5.4.4 Partiointi
Partiointi on osa tiedustelua. Partiointi on haastavaa verkon laajuuden takia, mutta
sen avulla voidaan kerätä arvokasta tilannetietoa erityisesti pienjänniteverkon
alueelta, jonka tiedusteleminen on haasteellista muilla tavoin.
Partiointiin voivat osallistua asentajien lisäksi myös urakoitsijoiden ja verkkoyhtiön
toimihenkilöt sekä vapaaehtoisjärjestöt ja muut yhteistyökumppanit. Paikallinen
urakoitsija voi johtaa vikapartiointia ja hoitaa siihen liittyvää kommunikointia.
Sähköalan ulkopuolisten henkilöiden käyttäminen partioinnissa on kuitenkin työja sähkötyöturvallisuusnäkökohtien vuoksi haastavaa. Partioinnissa käytettävien
resurssien tulee olla perehdytettyjä toimimaan myrskyjen jäljiltä rikkoutuneen
sähköverkon seassa.
Hyvä käytäntö
Verkkoyhtiöt tekevät yhteistyötä perehdytyksessä, jolloin kaikkien ei
tarvitse kehittää ohjelmaa ja tukimateriaalia tyhjästä.

Partioinnissa kerättyjen tietojen välittäminen käyttökeskukseen tulisi suunnitella ja
toteuttaa siten, ettei puhelinyhteyksiä tukita. Kentältä tulevia tietoja voidaan
välittää esimerkiksi urakoitsijan kautta.
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5.4.5 Tilannekuvan luominen
Eri lähteistä vastaanotetut tilannetiedot tulisi tarkastaa ennen niiden ottamista
mukaan osaksi tilannekuvaa. Vääristä tiedoista voi olla harmia ja ne aiheuttavat
myös lisätyötä. Tietojärjestelmät voivat tehdä tiedoille automaattista
ristiintarkastusta vertaamalla niitä toisista lähteistä saatuihin tietoihin. Tietojen
laadunvarmennus, esimerkiksi arvojen järkevyystarkastukset, kannattaa tehdä jo
lähtöjärjestelmissä.
”Joka tapauksessa verkkoyhtiöt saavat vikapaikkatietoja myös maallikoilta, ja
niiden vastaanottamiseen ja hyödyntämiseen kannattaa
tietojärjestelmäkehityksessä panostaa.”
Tilannekuva pitää sisällään faktojen lisäksi myös analyysien tuloksia. Näistä
tärkeimpiä ovat korjausten edellyttämät resurssit, arvioidut korjausajat sekä
häiriöiden päättymisajat.
Varsinkin suurhäiriön alussa pyritään ennustamaan myrskyn käyttäytymistä ja
arvioimaan eri vaihtoehtojen vaikutuksia jakeluverkolle. Näiden arvioiden
perusteella suunnitellaan toiminnan painopisteitä.
5.4.6 Tilannekuvan ylläpitäminen
Tilannekuvasta ei ole hyötyä, ellei se ole ajan tasalla. Tilannekuvaa tulee siis
ylläpitää jatkuvasti.
Suurhäiriöorganisaation eri osapuolten velvollisuutena on tuottaa tarkennettuja
tietoja tilannekuvan parantamiseksi. Tästä huolehditaan jo varautumisvaiheessa
sopimuksissa ja perehdytyksissä. Esimerkiksi työryhmän saavuttua vikapaikalle se
täsmentää arvion korjauksen kestoajasta. Työryhmän pitäisi myös mahdollisimman
pian työn valmistuttua raportoida viankorjauksen valmistumisesta ja sähköjen
palautumisesta.
Keskijänniteverkon vikojen osalta käyttökeskus vastaa tietojen päivityksistä.
Sähkön palautuessa keskijännitelähdöille järjestelmät päivittävät tiedot
automaattisesti käytöntukijärjestelmään.
Pienjänniteverkon vikojen korjausten hallinnasta vastaava taho päivittää
sähkönjakelun tiedot korjausten osalta suoraan järjestelmiin.
Tilannekuvan reaaliaikaisuuden varmistamista tulisi tehdä jatkuvasti ja aktiivisesti,
esimerkiksi etäluettavia mittareita käyttäen, tarkastamalla sitä ristiin muista
lähteistä ja soittamalla asiakkaille. Toisaalta pitäisi huolehtia, että uudet myrskyn
verkkoon aiheuttamat viat saadaan kirjattua, mutta toisaalta myös siitä, että jo
korjatut viat tulevat raportoiduksi. Jos korjattujen vikojen raportoinnissa
luistetaan, aiheutuu korjausorganisaatiolle paljon turhaa työtä.
”Olisi ensin pitänyt tarkastaa tiedetäänkö onko kohteessa jo sähkö vai ei?
Samoin pitäisi varmistaa, ettei tehdä vikatehtävää sellaisesta, joka jo
tiedettiin. Tällöin pitäisi kirjata vain kontaktiksi.”
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Uusien vikojen osalta tilannekuva päivittyy sitä mukaan, kun uusia vikailmoituksia
kirjataan järjestelmiin. Netin kautta tulleet vikailmoitukset on hyvä tarkastaa ennen
kuin ne liitetään tilannekuvaan.
5.4.7 Tilannekuvan jakaminen
Tilannekuva on hyvin tarpeellinen kaikille suurhäiriön osapuolille ja sidosryhmille.
Jotta tilannekuva olisi mahdollisimman luotettava ja ajantasainen, se tulisi
muodostaa yhdestä yhteisestä lähteestä.
Hyvä käytäntö
Pidetään myös kentällä työskentelevät asentajat ajan tasalla
kokonaistilanteesta. Tällöin asiat saavat oikeat mittasuhteet ja
työmotivaatio säilyy. Tilannetiedotukseen voidaan käyttää tekstiviestejä tai
radiopuhelimia muu puheliikenne keskeytetään siksi ajaksi.

Tilannekuvan jakamisen luonnollinen vastuunjako voisi olla seuraava:
1. Suurhäiriön johtaja vastaa tilannekuvan välittämisestä suurhäiriöorganisaation
sisäisille sidosryhmille. Ne ovat keskeisiä resursseja operatiivisessa
toiminnassa.
2. Viestinnästä vastaava henkilö vastaa tilannekuvan välittämisestä ulkoisille
sidosryhmille.
Tilannekuva jaetaan ensisijaisesti sähköisesti. Sisäisille osapuolille tietoa voidaan
jakaa primäärisillä tietojärjestelmillä tai intranet-sivustolla, ulkopuolisille
sidosryhmille esimerkiksi extranet-sivuston tai julkisten nettisivujen kautta.
Järjestelmien näkymät voidaan sovittaa kullekin tiedon tarvitsijalle sopiviksi.
Käytöntuen näytöt ovat liian monimutkaisia osalle tahoista tai niiden käyttäminen
edellyttää esitettyjen tietojen tulkitsemista.
Tilannekuvan sähköisellä jakamisella voidaan lisätä avainhenkilöiden työrauhaa.
Jatkuvat keskeytykset lausuntojen antamiseksi ja pyynnöt tilannekuvamateriaalin
toimittamiseksi häiritsevät keskittymistä suurhäiriön selvittämiseen.
Keskitetyn ja kattavan tilannekuvan saaminen sähköiseksi edellyttää useissa
verkkoyhtiöissä kehittämistä, joten myös muita menetelmiä tulisi olla käytettävissä
tilannetiedon jakamiseen. Ruutukaappauksen ottaminen käytöntuen näytöltä on
helppo ja nopea tapa tuottaa nopeasti ja helposti jaettava sähköinen dokumentti.
”Paperinen tiedon välittäminen tulee olla mahdollista myös niihin tilanteisiin,
kun järjestelmät eivät toimi”.
Verkkoyhtiön asiakkaille voidaan jakaa sähköisesti tilannetietoa mm.
häiriöinfopalvelulla, nettisivujen kautta ja sosiaalisessa mediassa. Puhelinpalvelussa ja sähköisissä asiakaspalvelukanavissa (chatit) asiakkaat voivat myös
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esittää kysymyksiä ja saada tarvittaessa myös tarkempaa tietoa. Yleistietoa voidaan
välittää myös alueradioiden kautta.
Kunnille ja niiden teknisille yksiköille sekä poliisille tilannetieto kulkee parhaiten
Pelastuslaitoksen kautta. Yksittäisten kuntien alueella toimivat sähköyhtiöt voivat
olla myös suoraan kuntiin yhteydessä, mutta verkkoyhtiöillä, jotka toimivat
useiden, jopa kymmenien kuntien alueella, aktiivisen yhteistyön ylläpitäminen on
haasteellista.

5.5 Tietojärjestelmät ja tilannekuva
Tietojärjestelmien toimivuus on edellytys tilannekuvan luomiselle, ylläpitämiselle ja
jakamiselle.
Tilannekuvaa on selkeintä käsitellä sähköisenä, mielellään vain yhdessä tai
kahdessa tietojärjestelmässä. Tiedon keskittäminen helpottaa tilanteen
analysointia, koska eri näkymiin voidaan tällöin yhdistellä haluttuja tietoja.
Sähköisen tiedon jakaminen on myös tällöin nopeampaa ja edellyttää pienempää
työpanosta. Toisaalta tiedon keskittäminen edellyttäisi nykytilanteessa useita
tietojärjestelmien kehitysprojekteja.
Haasteena tietojen keskittämisessä voi olla se, että tietoa on liikaa, eikä tilanteesta
saada kokonaiskuvaa lukuisien yksityiskohtien hämärtäessä kokonaisuuden.
Oleellisen tiedon esilletuominen edellyttää tietojärjestelmien käyttöliittymien
yksinkertaistamista ja selkeyttämistä.
Verkkoasiointi saadaan tehokkaaksi vain tietojen automaattisella päivittämisellä
suoraan taustajärjestelmistä. Näin vältetään tilanne, jossa joudutaan ottamaan
tulosteita. Ne aiheuttavat usein enemmän sekaannusta kuin hyötyä.
Mikäli tilannetietoja käsitellään useissa järjestelmissä, samaa tietoa voidaan joutua
päivittämään eri järjestelmiin.
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6 VIESTINTÄ
Viestinnän merkitys osana sähköyhtiöiden toimintaa on viime aikoina kasvanut
huomattavasti. Viestintä korostuu suurhäiriötilanteissa, mutta asiakkaat odottavat
muutakin tiedottamista.
”Sähköyhtiöiltä tulee ällistyttävän vähän mitään muuta tiedottamista kuin
häiriötiedottamista.”
”Asiantuntijoiden haasteena on, ettei nähdä kommunikoitavaa asiaa
”itsestäänselvyyksissä”. Monet asiat ovat alan ihmisille päivän selviä, mutta
oikeassa maailmassa näistä asioista ei kuitenkaan tiedetä.”
Viestinnän hallitseminen suurhäiriössä
edellyttää, että viestintä perustuu
systemaattisen ja proaktiiviseen
suunnitteluun.
Yhteydenpidossa, viestinnässä ja
tiedottamisessa on myös kyse
henkilökohtaisista suhteista.
Osapuolten tuntiessa toisensa jo
entuudestaan, viestinnästä tulee
helpommin luonteva osa toimintaa ja
kynnys tiedottaa asioista madaltuu.

Erään valtion virastoissa tehdyn
tutkimuksen mukaan viraston omaan
viestintään oltiin melko tyytyväisiä:
8 % pitää sitä erittäin onnistuneena ja
86 % onnistuneena.
Sen sijaan muiden virastojen
teksteihin ei oltu kovin tyytyväisiä .
Yli puolelle vastaajista tuottaa
hankaluuksia löytää niistä olennaisia
asioita ja tulkita tekstin sisältöä.

Viestinnän luotettavuudella on suuri
merkitys. Erityisen oleellista on, ettei
lähetetä vääriä ja ristiriitaisia viestejä.
”Se tiedottaa, joka tietää.”
Koko viestinnältä lähtee pohja pois, jos toimitetut tiedot havaitaan vääriksi.
Luottamuksen uudelleen rakentaminen vaatii pitkän ajan ja voi vaatia
radikaalejakin toimenpiteitä.
Asiakaslähtöiset verkkoyhtiöt näkevät viestinnän mieluummin mahdollisuutena
kuin velvoitteena. Yleisesti ottaen suomalaiset verkkoyhtiöt hyödyntävät heikosti
saamiaan julkisuushetkiä.
”Viestinnän kannalta suurhäiriö on verkkoyhtiölle positiivinen mahdollisuus –
kerrankin yritys saa asiakkaidensa ja median täyden huomion.”

6.1 Viestinnän käsitteet
Asiakasviestintä
Asiakasviestinnällä tarkoitetaan kaikkea asiakkaalle suunnattua viestintää
riippumatta siitä missä kanavissa ja mitä kautta tietoa välitetään. Asiakasviestintää
on niin viestintä julkisessa mediassa kuin viestintä alueen kunnille
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Pelastuslaitoksen välittämänä. Oleellista on, että asiakas saa tarvitsemansa tiedot.
Suurhäiriössä asiakas tarvitsee ja saa tietoa mm. sähköntoimituksen tilanteesta,
korjausajoista sekä toimintaohjeita sähkökatkon varalle.
”Asiakasviestintä tarkoittaa asiakkaiden palvelua tiedolla.”
Asiakasviestintään ei tulisi suurhäiriötilanteessa sotkea mainontaa ja markkinointia. Esimerkiksi Yleisradion käyttö asiakasviestinnän kanavana ei ole mahdollista,
mikäli viestit sisältävät suoraa markkinointia.
Sidosryhmäviestintä
Sidosryhmäviestintä on tyypillisesti kaksisuuntaista. Vaikka asioista pääasiallisesti
tiedotetaan toiselle osapuolelle, viestintä sisältää usein myös keskustelua. Sidosryhmäviestintä edellyttää hyviä suhteita ja kontakteja kyseisiin sidosryhmiin. Niin
verkkoyhtiön kuin viestinnän kohteena olevien sidosryhmien tulee saada suhteesta
jotain, jotta kummallakin osapuolella on motivaatio ylläpitää suhdetta ja kommunikoida toiselle osapuolelle.
Sisäinen viestintä
Sisäisellä viestinnällä varmistetaan, että oma henkilöstö ja suurhäiriöorganisaatio
tietävät koko ajan missä mennään. Erityiskohteena on asiakaspalvelu.
Operatiivinen viestintä
Operatiivinen viestintä on suurhäiriöprosessissa määriteltyä tiedonkulkua. Sitä
käsitellään tässä selvityksessä suurhäiriöprosessin yhteydessä.
Kriisiviestintä
Toiminta suurhäiriöissä on verkkoyhtiön normaalia toimintaa. Suurhäiriötilanne voi
kuitenkin muuttua kriisiksi, jolloin tarvitaan kriisiviestintää. Kriisiviestintää
käsitellään tarkemmin kohdassa 6.2.3 Kriisiviestintä .

6.2 Suurhäiriön aikainen viestintä
Suurhäiriön aikainen viestintä kohdistuu asiakkaisiin, omaan henkilöstöön ja
ulkoisiin sidosryhmiin, joista merkittävimmät ovat Pelastuslaitos ja media. Sen
tavoitteena on tiedonvälityksen avulla asiakastyytyväisyyden maksimointi sekä
maineen ja turvallisuuden varmistaminen.
Operatiivisen ja sisäisen viestinnän tavoitteena puolestaan on suurhäiriötoiminnan
tehokkuuden parantaminen.
”Mitä suurempi yhtiö ja mitä lähempänä pääkaupunkiseutua, sitä enemmän
sitä seurataan mediassa ja sitä ennakoivampi ja aktiivisempi sen tulisi olla
viestinnässään.”
”Vain aktiivisella ja proaktiivisella viestinnällä voidaan saavuttaa tavoiteltu
vaikuttavuus.”
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Viestinnän tulisi säilyä mahdollisimman yhtenäisenä ja loogisena koko suurhäiriön
ajan. Suurhäiriön aikaisen viestinnän tulee olla systemaattista ja mahdollisimman
paljon ennalta suunniteltua, innovatiivisuutta ja uusia luovia ratkaisuja tulisi
välttää. Suurhäiriön aikana ei kannata alkaa kehittää toimintaa ja kokeilla asioita, ei
myöskään viestinnän osalta. Viestinnässä toimitaan varautumisen aikana
laadittujen suunnitelmien mukaisesti.
”Yksinkertaiset konstit toimivat - ylimääräinen sälä pois. Samoin viestintä
pitäisi tehdä yksinkertaistaen ja selkeästi. Insinöörikieltä tulisi välttää.”
Viestinnässä voidaan hyödyntää tietojärjestelmiä. Järjestelmät voivat
automaattisesti lähettää tiedotteita ennalta laadittujen lähetyslistojen mukaisesti.
Tämä mahdollistaa oman työpanoksen kohdistamisen tärkeisiin tehtäviin
rutiiniluontoisten tehtävien sijaan.
6.2.1 Perusviestejä
Verkkoyhtiön perusviestit suunnitellaan etukäteen. Ne johdetaan
suurhäiriötoiminnan tavoitteista ja pidetään strategian mukaisina. Niiden tulisi
toistua samansisältöisinä häiriöstä toiseen.
Verkkoyhtiön perusviestejä ovat muun muassa seuraavat:
Asiakkaiden ja viankorjaustöiden priorisointi
”Sähköverkon korjaamisella on tietty järjestys.”
Rajallisia resursseja säästetään pimeimmän yöajan sijaan tehokkaampaan
työskentelyajankohtaan.
”Yöllä on pimeä, työskentelyolosuhteet miltei mahdottomat ja väkeä on
rajallisesti – päivällä työskentely suuremmalla määrällä korjaajia on
tehokkaampaa.”
Korjauksen eteneminen

miten verkkoyhtiö tekee töitä?

Asiakkaille ja muillekin sidosryhmille voidaan avoimesti kertoa, miten sähköverkon
korjaaminen etenee. Siinä on tietyt työtavat ja looginen marssijärjestys.
Odottelu on välillä välttämätöntä
Työt pitää tehdä tietyssä järjestyksessä ja turvallisuuteen liittyvät varmistukset on
tehtävä.
”Asentajat odottavat erottimella, koska heidän kuuluu odottaa
toimintaohjeita.”
”Autossa istuskelu ei näytä hyvältä asiakkaan silmin katseltuna.”
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Asentajatkin lepäävät
Henkilöt eivät ole koneita, vaan vaativat hetkittäin hieman huoltoa ja huilausta.
Asentajat lepäävät ja syövät omilla lepovuoroillaan.
”Sähköttömiä asiakkaita on vaikka kuinka paljon. Mitä te täällä kahvilassa
istuskelette?”
6.2.2 Suurhäiriötilanteessa viestintä on hallinnassa
Viestintä on hallinnassa, kun
1. Viestintää johdetaan. Onnistunut viestintä ei tapahdu itsestään.
2. Viestintä on suunniteltu. Viestintä on suunniteltu etukäteen. Kaikilla on
selkeä käsitys siitä mitä heiltä odotetaan. Toimintatavat ovat selkeät ja kaikki
tietävät mitä heidän tulisi tehdä.
3. Tietolähteet ovat yhteisiä kaikille viesteille. Esimerkiksi käytetään
keskitettyä tilannekuvaa, josta eri osapuolille välitetään heidän tarvitsemiaan
tietoja. Viestintä on yhtenäistä viestintäkanavasta riippumatta.
4. Luotettavaa tietoa on käytettävissä. Viestintä on vaikeaa, jos tietoa ei ole
käytettävissä. Mikäli tietoon ei voida luottaa tai se on ristiriitaista, viestintä
voi muuttua vitsiksi. Tällöin mitkään sanomat eivät mene perille.
5. Asenne on kunnossa. Oman väen asenteen pitää olla kunnossa, viestintä
lähtee talon sisältä. Asenne ratkaisee, kun yllätyksiä tulee.
6.2.3 Kriisiviestintä
Suurhäiriöviestintä voi hyvin nopeasti muuttua kriisiviestinnäksi.
”Jos Tapani- ja Hannu-myrskyjen aikaan olisi ollut enemmän pakkasta,
tilanne olisi muuttunut kriittiseksi. Jos joku kuolee tai ihmisten terveys tai
henki on uhattuna, tilanne vaatii aina kriisiviestintää.”
Kriisiviestinnän perusperiaatteena on rehellinen ja nopea tiedottaminen. Asioista
puhutaan niiden oikeilla nimillä, jotta ihmisillä on mahdollisuus ymmärtää
tilanteen vakavuus. Ihmisiä opastetaan selkeästi, jotta he voivat toimia oikein myös
omaehtoisesti.
”Kriisiviestinnässä on ensin empatiaosuus, sydämen osoittaminen, sitten
esitetään asiat. Empatia ei ole nöyristelyä.”
Kriisitilanteessa toimitaan tiiviisti yhteistyössä viranomaisten kanssa ja viestinnästä
sovitaan yhdessä. Viranomaisten rooli viestinnässä korostuu kriisitilanteessa.
”Ihmisten terveyteen yms. liittyvä tiedottaminen kuuluu viranomaiselle.”
Kriisitilanteessa on oleellista pitää myös oma henkilöstö ajan tasalla.
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6.2.4 Tiedottaminen
Tiedottaminen on yksisuuntaista viestintää. Suurhäiriötilanteessa verkkoyhtiön
tulisi hoitaa sidosryhmien suurimman tiedonjanon sammuttaminen tiedottamalla
aktiivisesti.
Tyypillinen tiedote on varautumistiedote, jolla verkkoyhtiö ilmoittaa etukäteen
mahdollisista häiriöistä sähköntoimituksissa. Tyypillisesti varautumistiedote on
alueellinen. Häiriötiedottamisella ilmoitetaan puolestaan häiriöistä
sähköntoimituksessa. Niiden perussävy on informatiivinen.
Tiedotteissa käytetään usein valmiita viestipohjia, jotka täydennetään lähetettäviksi
tiedotteiksi. Viestipohjat nopeuttavat tiedotteiden laatimista, mutta samalla
yksipuolistavat viestintää.
”Neljästoista tiedote samalla kaavalla ei enää herätä mediassakaan suuria
tunteita.”
6.2.5 Viestinnän organisaatio ja resurssit
Suurissa verkkoyhtiöissä viestinnästä vastaa yksi henkilö, jolla saattaa olla
alaisuudessaan useita täyspäiväisiä viestinnän asiantuntijoita. Suurhäiriöorganisaatiossa viestinnän osavastuut on yleensä jaettu eri yksiköille tai rooleille,
esimerkiksi seuraavasti:
Käyttöorganisaatio; Tilannetiedottaminen ja akuutit asiat sekä operatiivinen
viestintä
Verkkoyhtiön johto; Asiakastapaukset ja korvausasiat
Toimitusjohtaja; Tulevaisuus, kehityskohteet, vaikuttamisviestintä
Viestintä; Suurhäiriöviestinnän suunnittelu ja asiakasviestintä
Viestintäorganisaatiot ovat tyypillisesti varsin pieniä. Isommissakin verkkoyhtiöissä
viestintätehtäviä hoidetaan muiden tehtävien ohessa. Pienissä verkkoyhtiöissä ei
ole viestinnän ammattilaisia, usein toimitusjohtaja tai verkkojohtaja vastaa
viestinnästä. Joillakin verkkoyhtiöillä on sopimuksia freelancer-toimittajien kanssa.
Viestinnän on toimittava vuorotyössä, koska asiakkaiden ja median kiinnostus on
kriisin hetkellä ympärivuorokautista.
”Tiedottajankin on nukuttava.”
Median kiinnostuksen voi saada taltutettua yön ja levon ajaksi, mikäli se on saanut
haluamansa tiedon tai tietää saavansa sen heti aamulla.
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Hyvä käytäntö
Viestintä organisoidaan niin, että siinä on vastaava päivystysjärjestely kuin
käyttötoiminnassa ja asiakaspalvelussakin.
Käyttöpäälliköiden työaikaa rauhoitetaan vianselvitykseen
antamalla viestinnän hoitaa mediakyselyt.
Ulkopuolinen henkilö seuraa mitä mediassa tapahtuu ja raportoi siitä
verkkoyhtiölle. Suurhäiriössä talon sisällä ei ehditä seurata eri medioita
kovinkaan tarkkaan.

6.3 Asiakasviestintä
Asiakasviestinnän tavoitteena on hyvän asiakassuhteen ylläpitäminen.
”Asiakas maksaa meidänkin palkkamme.”
”Suurhäiriössä se miten yhtiö tiedottaa ja palvelee asiakkaitaan on mitä
merkittävin maineenrakennustekijä.”
Asiakasviestinnän kohteina ovat asiakkaat, vaikka tietoa välitettäisiinkin median tai
Pelastuslaitoksen kautta. Journalisminkin tavoite on tavoittaa asiakkaat. Kun
asioista kerrotaan, medialle annettavat viestit pitää muotoilla niin kuin ne
muotoiltaisiin asiakkaille.
”Ei kerrota toimittajalle - kerrotaan asiakkaille!”
Asiakkaat hakevat tietoa tavalla tai toisella. Vuodenvaihteen myrskyjen aikaan
hän
ei saanut muualta tietoa.
Tyypillisesti asiakkaat haluavat suurhäiriötilanteessa tietää seuraavia asioita:
1.
2.
3.
4.

Kauanko sähkökatko vielä kestää?
Kuinka laaja häiriö on kyseessä?
Mitä on odotettavissa?
Miten ja milloin vakiokorvaukset maksetaan?

Jos asiakas on tyytymätön verkkoyhtiön viestintään ja tiedottamiseen, hän ilmaisee
asian julkisuudessa, erilaisissa medioissa. Hänellä on tarve ja halu päästä
julkisuuteen.
”Häiriön alkaessa fiksuimmat verkkoyhtiöt ilmoittavat, että keskeytyksen
kestosta ilmoitetaan myöhemmin.”
Sähköisistä viestintäkanavista on merkittävää hyötyä asiakasviestinnässä.
Sähköisen viestinnän keinoilla saadaan useimpien asiakkaiden tarpeet tyydytettyä,
jolloin asiakaspalvelussa voidaan keskittyä erikoistapauksiin. Mitä paremmin
häiriötilanteesta saadaan kerrottua yhtiön kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa,
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tekstiviesteillä ja puhelinvastaajan häiriötiedotteessa, sitä pienempi osuus
asiakkaista kokee tarvetta keskustella asiakaspalvelun kanssa.
6.3.1 Ohjeet
Suurhäiriötä koskevan tilannetiedon lisäksi verkkoyhtiöt antavat asiakkailleen
toimintaohjeita siitä miten pitkässä sähkönjakelun keskeytyksessä kannattaa
toimia. Monet asiakkaista havahtuvat varautumaan asiaan vasta, kun tilanne on
päällä.
Varsinkin YLE:n alueradiot ovat erinomaisia kanavia ohjeiden jakeluun asiakkaille.
Ohjeiden lähtökohtana on viestiä selkokielellä se, mitä halutaan sanoa asiakkaille:
”Maassa oleviin johtoihin ei pidä koskea. Ne voivat olla hengenvaarallisia.”
”Puita ei saa itse kaataa sähkölinjojen läheisyydessä.”
”Sähkönjakelun runkojohdot (suuret sähköpiuhat) ovat nyt rikki ja paljon
talouksia on ilman sähköä. Nyt ei kannata soittaa yhtään mihinkään.
Kerromme tällä radion taajuudella tilanteesta.”
Asiakkaille on myös hyvä kertoa, että suurhäiriötilanteen alussa on mahdotonta
ennustaa yksittäisten asiakkaiden sähkön palautuksen ajankohtia.
Myös avun pyytäminen radiossa on mahdollista:
”Sähkönjakelun runkojohdot on saatu kuntoon. Nyt sähköyhtiönne tarvitsee
tietoa siitä, kenellä ei ole sähköä. Tämä tieto on tärkeää, koska…”
”Jos teillä on tietoa sähkönjakelun vioista, voisitteko ilmoittaa niistä
sähköyhtiöönne numeroon …”
6.3.2 Tiedottamisen palveluratkaisut
6.3.2.1 Puhelinpalvelu
Suurhäiriön alkuvaiheessa puhelinpalvelu menee lähes poikkeuksetta kaikilla
sähköyhtiöillä tukkoon.
Puhelinpalvelun automaattiset nauhat kertovat asiakkaille siitä, että sähköyhtiöllä
on tietoa tilanteesta. Hyvin toteutetuilla häiriötiedotteilla saadaan välitettyä
suurimmalle osalle soittajista heidän tarvitsemansa tiedot.
Asiakaspalvelijat vastaanottavat asiakkaiden vikailmoituksia ja kertovat tilanteesta
niille soittajille, joille automaattiset häiriötiedotteet eivät riitä. Tiedot vioista ja
niiden tarkoista paikoista ovat tärkeitä verkkoyhtiölle.
6.3.2.2 Tekstiviestit
Vikatiedotteiden ja tilanneviestien jakaminen tekstiviesteillä on yhä yleisempää.
Niiden avulla pyritään pitämään asiakkaat ajan tasalla sähköntoimituksen
tilanteesta ja samalla vähentämään yhteydenottoja puhelinpalveluun.
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Tekstiviestejä lähetetään vain niille asiakkaille, jotka ovat tilanneet kyseisen
palvelun. Tämä edellyttää, että asiakkaiden puhelinnumerot ovat ajan tasalla.
Yhteystietojen ylläpito
un liittyvää toimintaa.
Toimintatapa tekstiviestipalvelussa on esimerkiksi alla kuvatun mukainen:
1. Sähkökatkon alkamisesta ilmoitetaan automaattisesti
2. Asiakkaalle voidaan nappia painamalla lähettää päivitys tilanteesta
tekstiviestinä. Yleensä pienistä muutoksista ei tiedoteta.
3. Tilanneviestit lähetetään vain niille asiakkaille, joille ei ole vielä kyetty
palauttamaan sähköä.
4. Suurhäiriötilannetta koskeva päätösviesti lähetetään aina kaikille niille, joille
aloitusviestikin on lähetetty.
5. Päätösviesti lähetetään automaattisesti tai sen jälkeen, kun verkkoyhtiö on
tarkastanut, että tilanne on varmasti kokonaan ohi.
Asiakas voi ilmoittaa havaitsemastaan viasta tekstiviestillä verkkoyhtiölle.
Parhaassa tapauksessa asiakas voisi liittää viestiinsä kuvan tilanteesta kentällä ja
vastaavat paikan koordinaatit. Kuvista olisi hyötyä korjausta ohjaaville ja
suunnitteleville henkilöille.
6.3.2.3 Verkkoyhtiön kotisivut
Verkkoyhtiön kotisivut suunnitellaan toimimaan tehokkaasti myös suurhäiriötilanteessa. Tiedot esitetään pelkistetysti ja selkeästi ilman kuvia ja mainoksia,
jotta sivujen lataus olisi mahdollisimman nopeaa.
Verkkoyhtiöllä tulisi olla erilaisia sisältöjä verkkosivujen eriasteisiin
käyttäjämääriin. Suurimmille käyttäjämäärille sivujen sisällön tulisi olla hyvin
pelkistetty, jotta tietotekniikka kestäisi kuormituksen.
Häiriökartta -toiminnallisuus on erinomainen tiedottamisen väline. Se vastaa
samalla kertaa moniin asiakkaiden kysymyksiin.
”Häiriöinfossa tulisi käyttää paikan nimiä muuntopiirien numeroiden tilalla.
Asiakkaat tuntevat paikannimet mutta eivät numeroita.”
Karttapalvelua suunniteltaessa on hyvä kiinnittää huomiota esitettävän datan
määrään ja siihen, lataako sivusto tietoa tietokannasta jokaisen painalluksen
yhteydessä vai ladataanko tiedot kerralla selaimen muistiin. Jälkimmäinen
toteutustapa toimii paremmin ruuhkatilanteessa.
6.3.2.4 Sosiaalinen media
Sosiaalisen median merkitys tiedottamisessa kasvaa koko ajan. Suomessa
suosituimpia sosiaalisen median palveluita ovat Facebook ja Twitter.
Verkkoyhtiöiden kannattaa luoda tilit niihin hyvissä ajoin jo
Suurhäiriötilanteessa ihmiset löytävät palvelut tarpeen tullen heti, vaikkei niitä
seurattaisi normaalisti juuri lainkaan.
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”Tsunamissa sukeltajat alkoivat pitää listaa omaisille ihmisten tilanteista.
Vaikka kukaan ei ollut kuullut sivuista aiemmin, yhtäkkiä kaikki omaiset
löysivät sivuille.”
Globaalit sosiaalisen median palvelut on mitoitettu huomattavasti Suomen
väkimäärää suuremmalle kävijämäärälle, joten niiden kapasiteetti ei muodostune
ongelmaksi hyvin laajassakaan suurhäiriössä.
Twitter
Twitterin kautta verkkoyhtiö voi jakaa ja vastaanottaa lyhyitä mikroviestejä. Twitter
oli verkkoyhtiöillä käytössä ensimmäistä kertaa vuodenvaihteen suurhäiriöissä.
Vaikka sen käyttö oli vielä melko suppeaa, se osoitti Twitterin olevan
suurhäiriöviestintään soveltuva työkalu.
Twitteriä hyödynnetään verkkoyhtiöissä mm. siten, että asiakaspalvelu lähettää sen
välityksellä lyhyitä tilannetiedotteita ja vastaa asiakkaiden jättämiin kysymyksiin ja
kommentteihin.
Twitterin ja muiden sähköisten palveluiden etuna on se, että asiakkaiden
kysymykset dokumentoituvat automaattisesti. Verkkoyhtiön on näin mahdollista
analysoida asiakkaiden esittämiä kysymyksiä ja kommentteja sekä omia
vastauksiaan myös jälkikäteen ja kehittää omaa toimintaansa sen mukaisesti.
Facebook
Verkkoyhtiöt perustivat Facebook-tilejä vuodenvaihteen suurhäiriöiden aikana.
Käyttö oli kuitenkin vielä melko vähäistä. Facebookia voidaan käyttää Twitterin
tavoin esimerkiksi suurhäiriötilannetta koskevan kokonaiskuvan jakeluun.
Nettilehdet
Verkkoyhtiöiden nettilehdet eivät olleet käytössä vuodenvaihteen suurhäiriössä
mutta niitäkin voidaan käyttää tiedottamiskanavana.
6.3.2.5 Alueradio
Radio on oivallinen viestintäkanava, kun halutaan jakaa tietoa nopeasti suurille
asiakasmäärille. Kun sähköt ovat poikki, sähkölaitteet eivät toimi, mutta paristotai autoradioita voidaan yhä kuunnella.
Alueradion lähetykset täydentävät muuta asiakasviestintää erinomaisesti.
”Yleisradio toimii paikallisena keskusradiona.”
”Kun koulussa tapahtuu erityistä, joka vaatii yleistä tiedonantoa porukalle,
rehtori ei odota, että jokainen oppilas kysyy häneltä miten pitää toimia.
Rehtori kertoo asiasta keskusradiossa.”
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YLE:n alueradiot ovat viranomaisten käytössä oleva kanava. Alueradiot haluavat
tarjota tietoa omalta alueeltaan juuri omia kuuntelijoitaan varten, heille ei riitä
pelkkä yleistiedottaminen. Ne haluavat olla mukana viestinnässä.
”Käyttäkää meitä”.
”YLE:lle saa kertoa insinöörikielelläkin (”koaksiaalikaapeli”), pääasia on, että
tiedot saadaan. Toisaalta nippelitieto pois, koska asiakkaat eivät tee sillä
mitään.”
6.3.2.6 Sanomalehdet
Suurhäiriötilanteen luonteen vuoksi lehteen painettu tieto on nykymittapuun
mukaan aina vanhaa. Useimmat sanomalehdet toimivat kuitenkin myös netissä ja
ne julkaisevat uutisia reaaliaikaisesti, samoin kuin muutkin mediat.
Paikallislehdissä ja niiden nettikeskusteluissa voi nousta esiin erilaisia näkökulmia
kuin valtamedioissa.
Lehtien maksetut ilmoitukset ilmestyvät viiveellä, joten niiden käyttö suurhäiriön
aikana on hyvin vähäistä.
6.3.3 Asentajien viestintä asiakkaille kentällä
Asentajat kohtaavat asiakkaita kentällä eri tilanteissa. Heillä on sähköyhtiön
tunnukset autoissaan ja asusteissaan, jotta heidät tunnistetaan sähköyhtiön
edustajiksi.
Asentajilla on hyvä olla ajantasainen käsitys karkealla tasolla kokonaistilanteesta,
jolla asiat saadaan asetettua oikeisiin mittasuhteisiin.
”Eräässä verkkoyhtiössä asentajille tiedotettiin radiolla kokonaistilanteesta,
jolloin kaikki kuulivat asiat. Muu puheliikenne keskeytettiin siksi ajaksi.
Kerrottiin suurhäiriön laajuus, missä tilanne on pahin ja millaisilla
resursseilla korjauksia tehdään. Samoin muistutettiin työturvallisuudesta ja
itsestä huolehtimisesta.”
Edelleen asentajilla tulisi olla hyvä käsitys myös työn alla olevan kohteen
tilanteesta.
Asentajilla tulisi olla hyvin tiedossa se, mitä he saavat kertoa ja miten. Heidän
pitäisi kyetä perustelemaan kohtaamilleen asiakkaille, miksi toimitaan niin kuin
toimitaan.
”Näillä keinoilla saadaan nopeammin suuremmalle määrälle sähköt”.
Asentajien ei tulisi antaa tarkkoja arvioita viankorjauksen kestosta ja sähkön
palautumisesta. Karkeita arvioita voidaan kuitenkin antaa, esimerkiksi
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6.4 Sisäinen viestintä
Sisäisen viestinnän tavoitteena on pitää oma henkilöstö tietoisena tilanteesta
vähintään sillä tasolla kuin ulkoisetkin sidosryhmät. Sen kohteina ovat kaikki
sähköyhtiön omat henkilöt. Vastuu sisäisestä viestinnästä on yleensä
viestintäyksiköllä.
Sisäinen viestintä välittää tietoa mahdollisimman suoraan. Suora tiedon välitys on
nopeampaa ja varmempaa kuin esimerkiksi tiedon välittäminen suurhäiriön
johtoryhmän jäsenten kautta.
Hyvä käytäntö
Kaikki ulkoisille sidosryhmille lähetetyt viestit jaetaan sisäisesti tiedoksi ja
tallennetaan intranet-sivuille. Tämä menettely sopii myös sähkönjakelun
normaaliin tilanteeseen.
Intranet-sivuilla esitetään ajantasainen kuva korjaustoiminnan etenemisestä.
Tilannekuvan jakaminen voidaan tehdä samalla käytännöllä tai muulla tavoin.
Tekstiviestin käyttäminen on tehokas tapa myös sisäisessä viestinnässä. Sillä
saadaan tavoitettua henkilöstö laajasti ja nopeasti.
Sisäiset tekstiviestit lähetetään suoraan järjestelmästä, johon on tallennettu
valmiit jakelulistat. Sähköyhtiön henkilöstön liikekannallepano aloitetaan

6.4.1 Muiden osapuolien tarpeet viestinnälle
Alla on kuvattu muiden osapuolien tarpeita viestinnälle.
Taulukko 7. Osapuolten tarpeet viestinnälle
OSAPUOLI

TARPEET VIESTINNÄLLE

Johto

Tilanteen tunteminen on tärkeää, jotta johto voi viestiä sekä sisäisille
tahoille että ulkoisille sidosryhmille.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu tarvitsee tietoa tilanteesta ja sen kehittymisestä
asiakaspalvelutilanteita varten.
Karttapalvelutyyppinen mutta jalostetumpi ja yksityiskohtaisempi näyttö
voisi olla sopiva.
Asiakaspalvelun tulisi olla tietoinen siitä mitä medialle viestitään, jotta ei
syntyisi tilannetta, jossa asiakas tietää tilanteen paremmin kuin
asiakaspalvelu. Mitään sellaista ei saisi lähettää medialle, josta
asiakaspalvelulla ei olisi karkeata käsitystä.

Urakoitsijat

Kommunikaatio verkkoyhtiön ja urakoitsijan välillä liittyy pääasiassa
operatiivisen toiminnan ohjaukseen.
Yleisen tilannetiedon jakaminen urakoitsijoiden työnjohdolle antaa
perspektiiviä toiminnan suunnittelulle.
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OSAPUOLI

TARPEET VIESTINNÄLLE
Operatiivinen viestintä pyörii aktiivisesti tiukalla rutiinilla.
Urakoitsijat saavat tilannetietoa määrävälein järjestettävissä yhteisissä
tilannepalavereissa.

Vian rajaajat ja
korjaajat

Vian rajaajat ja korjaajat saavat tietoa tilanteesta työnjohtajien kautta
”Hyvä olisi päivittää tilannetta monta kertaa vuorokaudessa”
”Kauppa-automalli: Autoon lastattiin kaikkea mitä voi tarvita. Auto
kulki ympäri aluetta ja jakoi materiaalia ja tarvikkeita, sekä kuulosteli
tilanteesta kentällä ja kertoi kokonaistilanteesta. Hyvä malli!”

Hyvä käytäntö
Urakoitsija kokoaa aamulla porukkansa ja alaisuudessaan työskentelevät
henkilöt yhteen ennen kentälle lähtöä ja kertoo tilanteesta, kohteiden ja
tehtävien painopisteistä sekä päivän tehtävät. Samassa yhteydessä voidaan
vastata esiin nouseviin kysymyksiin.

6.5 Ulkoiset sidosryhmät ja niiden tarpeet viestinnälle
Verkkoyhtiöllä on lukuisia eri sidosryhmiä, joista jokaiselle tulee tiedottaa, ja
jokaisen suhdetta hoitaa oikealla tavalla
niitä voi hyödyntää muussakin kuin pelkästään suurhäiriötoiminnassa.
Kaikista sidosryhmistä tulisi pitää rekisteriä, jossa on luetteloitu yhteyshenkilöt
yhteystietoineen.
Suhdetoiminnalla luodaan ja ylläpidetään suhteita sidosryhmiin. Keinoina voivat
olla vakavamielisten keskustelujen lisäksi esimerkiksi golf ja keilailu.
Hyvä suhdetoiminta perustuu rehellisyyteen ja luottamukseen. Hallittu ja
suunniteltu työ suhteiden ylläpitämiseksi helpottaa toimintaa vaikeissa tilanteissa.
6.5.1 Median tarpeet viestinnälle
Mediasuhdetyö vaatii säännöllistä yhteydenpitoa, jatkuvaa vuoropuhelua,
keskinäistä luottamusta sekä palvelualttiutta. Mikään suhde ei toimi ilman
työntekoa, lisäksi kummankin osapuolen täytyy tuntea hyötyvänsä suhteesta
jotenkin. Mediasuhteiden ylläpidossa olennaista on säännöllisyys, epäolennaisten
asioiden suodattaminen olennaisesta, rehellisyys ja ilmaisun selkeys sekä
henkilökohtaiset suhteet.
Media voi olla hyvin työllistävä taho, varsinkin jos viestintään on varauduttu
kevyesti.
”Häiriötilanteessa 40 % energiasta menee tiedotusvälineiden ja lehdistön
kanssa touhuamiseen.”
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Suurhäiriötilanteessa voi olla kolmikantavoittajia. Hyvästä tiedottamisesta hyötyy
ensisijaisesti kansalainen. Sähköyhtiökin voittaa asiakkaiden ollessa tyytyväisiä.
Media on tiedon välittäjä mutta mediakin voittaa, kun kansalainen voittaa.
Medialla on oltava luottamus verkkoyhtiön vastaajan asiantuntemukseen.
”Ne, jotka tietävät, ovat parhaita puhemiehiä.”
Proaktiivinen tiedottaminen medialle on tärkeää, kun valmiutta nostetaan. Tätä ei
pidä tulkita pelotteluksi.
”Kommunikointia sähkökatkoista ei pidä kokea kielteisenä asiana.”
Jos tietoa ei ole tarjolla riittävän nopeasti, media hankkii sitä joka tapauksessa
jollakin tavalla. Medialla on kiire saada uutisensa maailmalle.
”Ennen oli deadline, nyt kaikki on jatkuvasti netin myötä online. Kuka ehtii
ensimmäisenä hakata uutiset ulos.”
Valtakunnallisia ja paikallisesti toimivia tiedotusvälineitä kiinnostavat erilaiset
asiat. Paikalliset tiedotusvälineet ovat kiinnostuneita yksityiskohtaisemmasta
paikallisesta tilanteesta ja valtakunnalliset mediat puolestaan häiriötilanteen
kokonaiskuvasta.
Media hankkii ja yhdistää tietoa useasta lähteestä juttujaan varten. Lähteitä ovat
sähköyhtiöiden lisäksi ainakin pelastusviranomaiset, ministeriöt ja muut
viranomaiset, Ilmatieteen laitos sekä hädänalaiset asiakkaat.
Periaatteet työskentelyssä median kanssa
1. Kaikkia medioita palvellaan tasapuolisesti
2. Median kanssa sovitaan toimintatavat ja
Suhteet solmitaan hyvän sään aikana.
”Päivystävä mediapuhelin yhteydenottoja varten ja sille verkkoyhtiön
puolelta vastuuhenkilö.”
3.
valvomotyöskentelyyn, vikojen tiedusteluun helikopterilla ja vikojen
korjaukseen maastossa
4. Tiedottamisen päätteeksi ilmoitetaan, milloin tiedotetaan seuraavaksi
”Seuraava tiedotteemme tulee klo xx.xx”. Tällä saadaan verkkoyhtiön
avainhenkilöille työrauhaa.
5. Valitaan yhteyshenkilöt huolella
”Mediakasvot tulisi olla valittu etukäteen ja kouluttaa esiintymiseen.
Media haluaa henkilöiden haastatteluja, jolloin juttuun saa luontevuutta
ja suurhäiriölle saadaan kasvot.”
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Medialla on oma ansaintalogiikkansa, ja jutut ovat sen mukaisia.
”Talvimyrsky yllätti sähköyhtiöt –lööppi on tästä esimerkki. Oikeasti myrskyt
eivät yllätä yhtään sähköyhtiötä. Ajatus liittyy enemmän median
ansaintalogiikkaan kuin sähköyhtiöiden toimintaan.”
6.5.2 Yleisradion tarpeet viestinnälle
Yleisradion alueradioilla on oma erityisrooli suurhäiriötilanteessa. Yleisradio on
kanava viranomaistiedotteiden antamiseen, mihin sillä on valtakunnallinen
tiedotusvastuu. Viranomaistiedotteiden välittämiselle Yleisradiolla on omat
käytännöt. Niitä tulisi välittää Pelastuslaitoksen kautta.
”Hätätiedotteet, tyyliä ”Karhu liikkeellä keskustassa”, menevät läpi heti.”
Verkkoyhtiöiden tiedottaminen ei ole viranomaistiedottamista, vaan ennen kaikkea
asiakaspalvelua ja kansalaisten palvelemista. Verkkoyhtiön ja Yleisradion väliset
käy
häiriössä hieno ja monimutkainen ei yleensä toimi.
Verkkoyhtiön tulisi ottaa yhteyttä Yleisradioon, kun jotain poikkeuksellista on tapahtunut tai tapahtumassa. Vaikka ei ole tietoa korjausarvioista, asiasta kannattaa
tiedottaa. Oleellista on saada asiakkaille tietoa, jos siitä on heille hyötyä.
”Tunnin tai kahden sähkökatko ei kiinnostava (normaalia)”
”Jos omaisuus tai terveys on vaarassa, se on kiinnostavaa”
Yleisradio on erinomainen kanava tiedottaa kansalaisille turvallisuuteen liittyvistä
asioista sähkölinjojen läheisyydessä.
Tiedottamista rajoittavana tekijänä on halu varjella verkkoyhtiön yrityskuvaa.
Verkkoyhtiössä pelätään kertoa ongelmista julkisesti ja toisaalta halutaan olla
varmoja jaettavan tiedon oikeellisuudesta.
Hyvä käytäntö
Verkkoyhtiö voisi tuoda Yleisradiolle näkymän tilannekuvaan, mistä ilmenee
sähkönjakelun tilanne reaaliaikaisesti. Silloin toimittajien ei tarvitsisi edes
soittaa selvittääkseen miltä alueelta sähköt ovat poikki. Toimittajat voisivat
vastata soittajien kyselyihin ja palvella samalla myös omia asiakkaitaan.
Verkkoyhtiöllä ja alueradiolla on sama asiakaskunta.
Verkkoyhtiö toimittaa säännöllisesti tiedotteen medialle. Tilanteen ollessa
kuumimmillaan, tiedottamista tulisi tehdä useita kertoja päivässä. Tämä
vähentää median spontaanien yhteydenottojen määrää.
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6.5.3 Pelastuslaitoksen tarpeet viestinnälle
Pelastuslaitos
pitämisestä. Pelastuslaitoksen tarpeet viestinnälle liittyvät pitkälti tilannekuvan tietojen
saantiin. Tätä varten he tarvitsevat tiedon vaaratilanteista sekä sähkön toimituksesta ja sen kehittymisestä; mitkä alueet ovat sähköttä ja kauanko katkon
arvioidaan kestävän.
Pelastuslaitoksen kanssa yhteistyön tulisi olla tiiviimpää kuin muiden sidosryhmien
kanssa. Tämä edellyttää, että avainhenkilöt tuntevat toisensa.
Joissakin verkkoyhtiöissä tilanne on ratkaistu siten, että Pelastuslaitoksen yhteyshenkilö on häiriön aikana fyysisesti paikalla verkkoyhtiön käyttökeskuksessa.
Toisaalta, jos Pelastuslaitoksen alueella suurhäiriö koskee useita pienempiä verkkoyhtiöitä, yhteyshenkilö istuu Pelastuslaitoksen johtokeskuksessa ja pitää sieltä
yhteyksiä verkkoyhtiöiden käyttökeskuksiin.
Media on yhteydessä Pelastuslaitokseen ja verkkoyhtiöihin erikseen, joten näiden
ilmoittamien tilannekuvien tulisi olla melko yhteneviä.
Pelastustoimen ja sähköyhtiöiden välisen yhteistyön kehittämiseen ja toteuttamiseen ollaan parhaillaan valmistelemassa valtakunnallista ohjeistusta.
6.5.4 Muiden sidosryhmien tietotarpeet
Taulukko 8. Sidosryhmien tarpeet tiedottamiselle
SIDOSRYHMÄ
Kuntien johto

TARPEET TIEDOTTAMISELLE
Sähkön toimituksen yleistilanne kunnan alueella ja arvio sähköjen
palautumisen ajankohdasta.
Tieto saadaan Pelastuslaitoksen kautta.

Sosiaaliviranomaiset

Häiriön arvioitu kesto mm. evakuointipäätöksiä varten.
Sosiaaliviranomaiset saavat tiedon verkkoyhtiöltä Pelastuslaitoksen kautta.

Kuntien tekninen
toimi

Tieto sähkönjakelun palautumisen arvioidusta ajankohdasta. Tieto on
oleellinen vesi- ja viemärijärjestelmien, ulkovalaistuksen sekä rakennusten
teknisten järjestelmien toiminnan sekä varavoiman käytön kannalta.
Tieto saadaan verkkoyhtiöltä Pelastuslaitoksen kautta.

Materiaalitoimittajat

Materiaalitoimittajat tarvitsevat yleiskuvan suurhäiriön laajuudesta ja
verkoille aiheutuneesta laajuudesta.
Materiaaleista vastaava henkilö pitää materiaalitoimittajat ajan tasalla
kyseisen verkkoyhtiön osalta.

Fingrid

Fingridillä ei ole erityisiä tarpeita saada tietoa jakeluverkkoyhtiöiden
sisäisistä tilannekuvista.
Viestintä ja kommunikointi jakeluverkkoyhtiöiden ja Fingridin välillä liittyy
lähinnä alueverkkoihin ja haarajohtojen kytkentöihin.
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SIDOSRYHMÄ
Muut verkkoyhtiöt
(alueverkkoyhtiöt ja
jakeluverkkoyhtiöt)

TARPEET TIEDOTTAMISELLE
Tiedonvaihto verkkoyhtiöiden välillä oman toiminnan ennakointia varten.
Erityisesti sääoloihin, myrskytuhoihin ja sään kehittymiseen liittyvät tiedot.
Esim. tilannekuvan jakaminen.
Tietojen vaihtaminen hoidetaan verkkoyhtiöiden johdon tai
käyttökeskusten välillä.

Vakuutusyhtiöt

Tiedot myrskytuhoista vakuutustapahtumien käsittelyä varten.

Yksityiset tiekunnat

Ei tunnistettuja tietotarpeita

Teleoperaattorit

Tieto sähkönjakelun palautumisen arvioidusta ajankohdasta. Tieto on
oleellinen tietoliikennejärjestelmien toiminnan sekä varavoiman käytön
kannalta.
Tieto saadaan verkkoyhtiöltä Pelastuslaitoksen kautta.

Poliisi

Poliisi saa tarvitsemansa tiedot Pelastuslaitoksen kautta.

Maanomistajat

Tieto maanomistajan mailla syntyneistä myrskytuhoista ja tehdyistä
raivaustöistä.
Tieto saadaan verkkoyhtiöltä.

6.6 Varautuminen viestintään
6.6.1 Viestintä varautumisvaiheessa
Suurhäiriön sisäisillä ja ulkoisilla sidosryhmillä ei ole juuri tietotarpeita
Verkkoyhtiön varautuminen ei ole kovin mediaseksikästä. Asia ei kiinnosta
verkkoyhtiön asiakkaita ja siksi se ei kiinnosta mediaakaan.
Varautumisvaiheen viestinnässä korostetaan asiakkaiden oman varautumisen
merkitystä ja annetaan ohjeita varautumiseen liittyen. Asiakkaille pyritään myös
kertomaan siitä miten energiayhtiö itse toimii suurhäiriötilanteessa. Vaikka viestiä
on vaikea saada läpi, varautumisvaiheen viestinnästä on se hyöty, että
viestintämateriaalit tulevat tällöin valmistelluiksi ja ovat hyödynnettävissä myös
suurhäiriön aikana.
6.6.2 Suurhäiriöviestintään varautuminen
6.6.2.1 Viestinnän suunnittelu
, vastaavalla tavalla
kuin muukin toiminta suurhäiriössä. Verkkoyhtiöillä ei ole tyypillisesti viestinnän
päivystysorganisaatiota eikä varallaolojärjestelyjä suurhäiriötilannetta silmällä
pitäen. Suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota myös näihin asioihin.
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Viestintäsuunnitelman sisältää suurhäiriön aikaisen viestinnän organisaation ja
tehtävät:
1. Roolit, niiden mukaiset vastuut ja valtuudet
2. Viestinnän tehtävät ja niistä vastaavat roolit
Viestintään varautuminen on, jo motivaationkin varmistamiseksi, niiden
henkilöiden vastuulla, jotka vastaavat viestinnästä suurhäiriötilanteen aikana.
Viestinnästä vastaavan tehtävänä on varauduttaessa varmistaa, että
suurhäiriöorganisaatiolla on sovitut prosessit ja mekanismit tilannetiedon ja
muiden tarvittavien tietojen toimittamisesta viestinnälle.
Viestinnän varautumiseen kuuluvat myös seuraavat tehtävät:
1. Viestinnän perusviestien määritteleminen
2. Valmiit, sanamuodoiltaan hiotut viestintäpohjat, jotka nopeuttavat
tiedotteiden kirjoittamista ja vähentävät riskiä sille, että viestittäisiin
epähuomiossa negatiiviseen sävyyn.
3. Viestintäkanavien valinta ja niiden käytön suunnittelu
4. Viestinnän tietojärjestelmien ja mm. tekstiviestipalveluiden toimivuuden
varmistaminen
päätoimisia ja osa sivutoimisia. Valitut viestinnän puhehenkilöt koulutetaan
esiintymään. Puhehenkilöksi ei valita sellaista henkilöä, jolle tehtävä on
vastenmielinen. Puhehenkilöiden tulee myös tuntea esittämänsä asiat hyvin.
”Kun otetaan kantaa viankorjauksen kokonaisuuden sujumiseen verkkoyhtiön asia”
”Jos pitää työmaalla kertoa mihin suuntaan puu kaatuu - urakoitsijan asia”
Viestinnän laajentuessa ja lisääntyessä myös resurssitarve kasvaa ja
monipuolistuu. Esimerkiksi sosiaalisen median viestintäpalveluille tarvitaan
resurssit, jotka seuraavat keskustelua ja vastaavat tarvittaessa kommentteihin ja
kysymyksiin.
6.6.2.2 Mediasuhteiden ja toimintatavan rakentaminen
Toiminta median kanssa suurhäiriötilanteessa edellyttää, että verkkoyhtiö ja
mediayhtiöt ovat sopineet yhteisistä toimintatavoista ja tiedottamisesta.
Varautumisvaiheessa verkkoyhtiön on hyvä olla aktiivisesti yhteydessä
alueradioihin, lehtien toimituksiin sekä muihin paikallisiin medioihin, ja tutustua
heihin henkilökohtaisesti. Median henkilöitä on hyvä myös perehdyttää
verkkoyhtiön toimintaan suurhäiriössä.
Varautumisvaiheessa tulee säännöllisesti varmistaa, että yhteystiedot ja jakelulistat
erilaisiin tilanteisiin ja eri viestintävälineisiin ovat ajan tasalla.
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Tiedotusvälineisiin voidaan ottaa yhteyttä useilla eri tavoilla. Yhteydenottotavalla ei
kuitenkaan ole suurta merkitystä, tärkeintä on saada perille tieto siitä, että jotain
isoa on tapahtunut.
”Sähköposti on näppärä väline, mutta toimituksessa ei seurata sähköpostia
pyhäpäivänä.”
”Kännykkänumerot oltava tiedossa, niistä saa parhaiten kiinni.”
”Tekstiviestikin käy tiukassa paikassa.”
6.6.2.3 Asiakkaiden opettaminen
Sähköyhtiöt kiinnostavat ihmisiä suurhäiriöiden jälkeen. Se antaa mahdollisuuden
opettaa heitä ymmärtämään verkkoliiketoimintaa ja vikojen korjaustoimintaa sekä
varautumaan paremmin sähkökatkoihin.
”Olemme järjettömän riippuvaisia sähköstä”.
”YLE voisi tehdä syksyllä sarjan aiheista selviytymistarinat, sähköasentajan
matkassa, vikakorjausten mukana ja sähkönkäyttäjän varautumisesta
jutellen. Vastaavia ohjelmia on tehty muista organisaatioista, kuten poliisin
toiminnasta.”
6.6.2.4 Tietojärjestelmien toiminnan varmistaminen
Hienot viestintäsuunnitelmat ja perehdytetyt henkilöt ovat melko kädettömiä, jos
viestinnän tekniikka ei toimi. Tietotekniikan toiminnallisuus samoin kuin sen
luotettavuus ja suorituskyky pitää olla suunniteltu ja testattu asetettujen vaatimusten mukaisesti.
Hyvä käytäntö
Valmistellaan suurhäiriötä silmällä pitäen kuvaus siitä miten verkkoyhtiö
toimii suurhäiriötilanteessa. Asiakkaat eivät heti ymmärrä miksi sähköjä ei
saada välittömästi palautettua. Tämä johtuu osittain siitä, että he eivät tiedä
sähkönjakelun ja viankorjauksen etenemistä eli sitä miten verkkoyhtiö
toimii. Kansantajuisen kuvauksen avulla asiakkaat pystyvät paremmin
hahmottamaan miksi korjaus kestää ja mitä tapahtuu seuraavaksi.
Asiakkaat on hyvä kutsua sähköisiin palvelukanaviin jo rauhan aikana, jotta
mahdollisimman moni oppisi tulkitsemaan verkkoyhtiön viestejä ja saisi
asiakasviestit perille heti suurhäiriön alkaessa.
Viestinnästä vastaava vastaa myös viestinnän tietotekniikan toimivuudesta
suurhäiriössä.
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6.7 Viestintä valmistautumisvaiheessa
Viestinnästä vastaava henkilö kutsutaan mukaan valmistautumisvaiheessa tai
viimeistään suurhäiriön käynnistymisen yhteydessä. Hän arvioi tilannetta ja
perustaa viestinnän organisaation viestintäsuunnitelman mukaisesti.
Verkkoyhtiö tiedottaa asioista omalle organisaatiolleen ja sidosryhmilleen
viestintäsuunnitelman mukaisesti.
määrä riippuu tilanteesta. Häiriötiedotteen sisältönä on seuraavia asioita:
-

Ilmatieteen laitoksen ennusteen ja varoitusten kertaus
Tilanne saattaa muuttua suurhäiriöksi
Kerrotaan, mihin verkkoyhtiö varautuu

Verkkoyhtiöltä saadun varautumisviestin perusteella media tiedottaa tulevista
tapahtumista, ja ohjeistaa asiakkaita toimimaan häiriön aikana asianmukaisesti.
Mitä kriittisempi tilanne on, sitä selkeämpiä toimintaohjeita tarvitaan. Ohjeiden
tehon maksimointiin vaikuttaa myös tiedottamisen oikea-aikaisuus.
Toimintaohjeiden tavoitteena on saada asiakkaat toimimaan oikealla tavalla:
-

Asiakas osaa varautua, jos hän esimerkiksi asuu saaristossa tms. ja
potentiaalinen häiriö aiheuttaa normaalia suurempia vaikeuksia
Asiakas tietää, että hän on alueella, jonne on vaikea palauttaa sähköt
Elinkeinonharjoittajat, joille sähkö on toiminnan perusedellytys, ryhtyvät
varautumaan ajoissa
Vanhukset ja heistä vastaavat tahot varautuvat häiriöihin

6.7.1 Asiakasviestintä valmistautumisvaiheessa
Valmistautumisvaiheessa asiakasviestintä tapahtuu ensisijaisesti julkisen median
välityksellä. Tässä vaiheessa asiakkaita varoitetaan tulevista myrskyistä, kerrotaan
sähkökatkojen mahdollisuudesta sekä pyritään antamaan varautumisohjeita
sähkökatkojen varalle.
Hyvä käytäntö
Proaktiivinen tiedottaminen tulevista myrskyistä ja mahdollisista
sähkönjakelun häiriöistä silloin, kun on oikeasti uhkaava tilanne.
Tiedottamiseen on löydettävä sopiva tasapaino. Kaikesta ei voi tiedottaa,
jotta varoittaminen ei menettäisi merkitystään.

Suurhäiriön valmistautumisvaiheessa huolehditaan, että asiakasyhteydenotot
sujuvat ja puhelinjärjestelmät sekä tiedotusjärjestelmät toimivat suunnitellusti.
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Monilla verkkoyhtiöillä on nykyään käytössään tekstiviestipalvelu, jonka avulla
voidaan lähettää viestejä suoraan asiakkaille. Palveluun rekisteröityneitä asiakkaita
voidaan varoittaa mahdollisista sähkökatkoista henkilökohtaisesti etukäteen.
Tällöin hekin voivat valmistautua tilanteeseen ennakolta.

6.8 Asiakasviestintä käynnistämisvaiheessa
Käynnistämisvaiheen asiakasviestintä sisältää tiedottamista eri tiedotuskanavissa
sähkönjakelun vakavasta tilanteesta ja siitä, että verkkoyhtiössä ollaan siirtymässä
suurhäiriöorganisaatioon. Viestintävälineet ovat kiinnostuneita asiasta, joten heitä
pyritään palvelemaan toimittamalla ajantasaista tietoa median uutisaikataulujen
mukaisesti esimerkiksi neljä kertaa vuorokaudessa.
Koska näyttää ilmeiseltä, että sähkönjakeluun tulee katkoksia, asiakkaille on hyvä
tarjota myös käytännön toimintaohjeita.
Ne asiakkaat, joilla on sähkökatko, haluavat pääsääntöisesti vain tietää vian
keston, jotta he voivat tarvittaessa varautua katkoon tekemällä
poikkeusjärjestelyjä. Tekstiviestien avulla on mahdollista antaa kohdistettu
karkea arvio korjauksen kestosta. Tätä arviota voidaan myöhemmin täsmentää.
Hyvä käytäntö
Käynnistämisvaiheesta alkaen medialle kohdistetuissa tiedotteissa
mainitaan milloin tilanteesta tiedotetaan seuraavan kerran.

6.9 Viestintä suurhäiriössä
6.9.1 Viestintä suurhäiriön aikana
Pääperiaatteena on, että suurhäiriön aikana toimitaan hyväksytyn ja perehdytetyn
viestintäsuunnitelman mukaisesti. Edellä mainitut seikat tulee koeponnistettua
todellisissa tilanteissa.
”Kriisiä ei voi johtaa, jos viestintä ei ole kunnossa”.
Kriisi eskaloituu ainakin viestintään, mikäli oleellisia viestinnän sisäisiä ja ulkoisia
osa-alueita ei huomioida ja hoideta kunnolla.
Viestintä on erityisen tärkeää, kun sähkökatkot pitkittyvät seuraavan vuorokauden
puolelle.
”Palvellaan mediaa niin hyvin kuin ikinä voidaan”.
Medialle esimerkiksi haetaan kentältä sopivia kohteita tilannekuvan ja
korjaustoiminnan konkretisoimiseksi. Sopivat asiakkaat ovat tarpeen
selviytymistarinoita varten.
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Kerrotaan avoimesti sähköttömien asiakkaiden määrä ja sijainti alueittain,
esimerkiksi kunnittain. Määrän lisäksi myös sähköttömien asiakkaiden tyyppi
kiinnostaa, koska sähköttömyydellä on erilainen merkitys kesämökeillä,
vakituisissa asunnoissa ja karjatiloilla.
Suurissa verkkoyhtiöissä tilannetta ja sen kehittymistä käsitellään suurhäiriön
johtoryhmässä. Viestintävastuullinen muodostaa palavereissa käsityksen
suurhäiriöstä.
Yksittäisissä tapauksissa viestintä saa tietoa kysymällä ja keskustelemalla
käyttöpäällikön kanssa.
Viestintää sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa voidaan tehostaa kutsumalla
heidän edustajansa käyttökeskukseen. Asioista on helpompi keskustella ja sopia
kattavan tilannekuvan äärellä.
6.9.1.1 Tiedotustilaisuudet
Säännölliset tiedotustilaisuudet antavat hieman mediarauhaa. Tiedotustilaisuuksia
tulisi olla niin tiheästi, että media pysyy rauhallisena mutta kuitenkin niin harvoin,
että uutta kerrottavaakin löytyy.
6.9.1.2 Tiedotteet
Säännölliset tiedotteet tuovat lisää mediarauhaa ja varmistavat sidosryhmien
omien toimintojen sujuvuuden.
Säännöllinen tiedottaminen on oleellista siinä missä tiedotteiden oikea sisältökin.
Tiedotteita voidaan tiheimmillään jakaa tunneittain ja harvimmillaan kolme kertaa
päivässä. Kerran päivässä tehdään tarkempi analyysi tilanteesta.
Ensimmäisessä tiedotteessa esitetään seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sähkön jakelussa on suurhäiriö
Tieto alueista, joilla on sähkönjakelussa keskeytyksiä
Miltä tilanteen kehittyminen näyttää; pahenevan vai stabiloituvan
Ilmoitetaan, että resurssit on koottu ja kutsuttu töihin
Ei ennusteita vielä tässä vaiheessa
Seuraavan tiedotteen ajankohta

Seuraavissa tiedotteissa käsitellään seuraavia asioita:
1. Kokonaistilanne sähköttömien asiakkaiden suhteen
2. Tarkennetaan alueita, jotka ovat ilman sähköä
3.
4. Kuvataan karkealla tasolla toimia, joita tehdään
5. Seuraavan tiedotteen ajankohta
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6.9.1.3 Verkkoyhtiön toiminnan selittäminen
Asiakkaiden ymmärrys verkkoyhtiön toiminnasta suurhäiriön aikana yliarvioidaan
helposti. Syyt sähköttömyyteen on helppo ymmärtää, kun katsoo ikkunasta ulos,
mutta verkkoyhtiön ja urakointiyhtiön toimintatavat eivät avaudu helposti.
Suurhäiriön yhteydessä on mahdollista tiedottaa ja samalla parantaa asiakkaiden
ymmärrystä moniin verkkoyhtiön ja sen suurhäiriötoiminnan osa-alueisiin.
”Yleisesti ymmärretään, että myrskyille ei mahda mitään. Ymmärretään
myös, että maakaapelointiin ei ole taloudellisia perusteita.”
”Ei kuitenkaan ymmärretä, jos korjausajat venyvät, mutta asioista ei kerrota
ja selitetä. Selitykset on paras olla olemassa, jos sähkökatkot venyvät”
”Varusmiehet avuksi - olisi ollut kiva, jos asia olisi selitetty - Hyvä ajatus,
mutta miten kuvittelet, että 20-vuotias kaupunkilaisnuori, joka ei ole koskaan
pitänyt raivaussahaa kädessään lähtee pimeässä metsään kaatamaan puita?”

6.10 Viestintä jälkitoimien aikana
”Median kiinnostus lopahtaa suurhäiriön päätyttyä kuin seinään.”
Hyvä käytäntö
Suurhäiriön jälkeen järjestetään asiakkaille, Pelastuslaitokselle ja medialle
suunnattu palautekysely siitä miten verkkoyhtiö
voi parantaa toimintaansa.
6.10.1 Yhteiskuntakeskustelu
Sähkön toimitusvarmuus on noussut yhteiskunnalliseksi keskustelujen aiheeksi.
Tämän seurauksena myös poliitikot ovat siitä kiinnostuneita. Poliittisen
keskustelun myötä toimialan sääntely lisääntyy ja vaatimukset esimerkiksi sähkön
toimitusvarmuudelle ja sitä kautta myös suurhäiriötoiminnalle kasvavat jatkuvasti.
Sähkönjakelutoimialan on vastattava haasteeseen kehittämällä toimintaansa entistä
aktiivisemmin ja ennakoidummin, siitäkin huolimatta, että toimintaa kehitetään
enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
6.10.2 Vakiokorvauksista ja vahingonkorvauksista tiedottaminen
Suurhäiriön jälkeen, ja jo sen aikanakin, asiakkaita kiinnostaa vakiokorvausten ja
vahingonkorvausten maksaminen. Heille tiedotetaan näiden maksuperusteista,
maksamisesta ja maksujen ajankohdasta.
”Hyvitykset sähkölaskuissa tuntuvat asiakkaista hyvin monimutkaiselta ja
käytännötkin ovat kirjavia; osa hyvittää heti ja osa käsittelee hyvitykset
kevään aikana, voi saada korvauksen tai sitten ei, eri kokoisia korvauksia
katkon pituudesta johtuen, …”
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6.10.3 Kesämökkien pienjänniteverkon viat
Suurhäiriöorganisaation alasajon jälkeen jäljelle jääneistä sähköverkkoon jää vielä
lukuisia pienjännitevikoja, joista verkkoyhtiö ei saa tietoa ennen kuin asiakkaat itse
huomaavat ne. Tällaisia kohteita ovat erityisesti vapaa-ajan asunnot ja kesämökit,
joiden omistajat käyvät kohteissa harvakseltaan, mahdollisesti vasta seuraavalla
kesäkaudella.
Asiakkaille tiedotetaan, että tällaisia vikoja voi vielä esiintyä. Heitä pyydetään
tarkastamaan sähkönjakelun tila ja ilmoittamaan havaitsemistaan vioista, sekä
kerrotaan millä tavalla ilmoitukset tehdään.
”Kun menette pääsiäiseksi mökille - ilmoittakaa mökeillä olevista ongelmista
joko näin tai näin”
6.10.4 Vastineiden laatiminen median mielipideosastoille
Suurhäiriö saa aikaan mielipidekirjoituksia lehtiin, nettiin ja tekstiviestipalstoille.
”Miten voi vikojen korjaaminen kestää näin kauan?”
”Miksi ei ole korjattu vikoja saaressamme?”
Viestintä laatii vastineita mielipideosastoille jätettyihin kirjoituksiin. Verkkoyhtiön
on vaikea seurata kaikkia kanavia, jossa keskustelua käydään, ja läheskään
kaikkiin kirjoituksiin ei voida vastata. Lisäksi esimerkiksi nimimerkillä kirjoittaneita
ei voida tavoittaa.
Hyvin kirjoitetut vastineet julkaistaan lehdissä melkein sellaisinaan. Verkkoyhtiö
voi tehokkaasti käyttää hyödykseen tätä tilaisuutta ihmisten tietoisuuden
lisäämisessä.

6.11 Viestintä ja tietojärjestelmät
Verkkoyhtiöillä on varsin monipuoliset kanavat asiakasviestintään. Kanavien
toiminta tositilanteessa on kuitenkin varmistettava.
Tiedottamisen automatisointi palvelee viestintää hyvin, koska automaattisella tai
puoliautomaattisella tiedottamisella verkkoyhtiö voi tuottaa tietoa eksaktisti ja
ajantasaisesti. Mitä pidemmälle automaatio kehittyy ja mitä enemmän voidaan
tarjota tietoa asiakkaille, sitä helpommaksi viestintä käy.
Automaattisen viestinnän haasteena on pitää oleelliset asiat esillä. On varottava
tuottamasta liikaa tietoa, jotta asioiden ymmärrys ei vaikeudu ja oleelliset asiat
katoavat muiden tietojen sekaan.
Verkkoyhtiön tietojärjestelmät muodostavat suuren integroidun kokonaisuuden,
jossa tietoa jaetaan järjestelmien ja sovellusten kesken. Viestinnän
edustasovellukset on liitetty muihin operatiivisiin järjestelmiin. Esimerkiksi
häiriökarttapalvelu on usein integroitu verkkoyhtiön käytöntukijärjestelmään,
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jolloin se tarjoaa tietoa läpinäkyvästi. Karttapalvelun tarjoamalla kylmällä teknisellä
tiedolla on suuri voima vuorovaikutuksellisessa palvelussa.
Vastaavalla tavalla on mahdollista tuottaa ja julkaista tietoa muistakin
tilannekuvaan liittyvistä tiedoista. Resurssienhallintajärjestelmä tuottaa tietoa
työryhmistä, niiden määrästä, sijainnista ja työajoista, tehtävienhallintajärjestelmä
puolestaan tehtävistä; esimerkiksi tehtävien tilasta ja korjausaikaennusteista.
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7 RESURSSIEN HALLINTA
Resurssin hallinnalla tarkoitetaan resurssitarpeen määrittelyä, resurssien
saatavuuden varmistamista ja siitä sopimista, resurssien hankkimista tai
kutsumista, resurssien käytön suunnittelua ja resurssitilanteen seuraamista.
Suurhäiriössä hallitaan sekä omaan organisaatioon kuuluvia että ostopalveluna
hankittuja työryhmiä, ajoneuvoja, koneita, työkaluja, materiaaleja ja tarvikkeita.
Resurssienhallinta on vaativa ja suurhäiriön hoitamisen kannalta erittäin tärkeä
tehtävä. Siinä onnistuminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja systemaattisuutta.
”Mitä suurempi häiriö, ja mitä niukemmat resurssit, sitä tärkeämpää on
kunnollinen resurssien hallinta.”
Suurhäiriötoiminta on resurssirajoitteista toimintaa. Resurssien tarve mukautuu
tilanteen vakavuuden ja etenemisen mukaisesti. Yleisesti ottaen suurhäiriössä on
aina liian vähän resursseja. Tyypillisesti käytönvalvojien ja asentajien lukumäärä on
keskeisin toimintaa rajoittava tekijä.
Resurssit eivät kuitenkaan ole pelkkiä numeroita. Määrällä voi vain osittain korvata
laatua. Perehdytetyillä ja osaavilla resursseilla toiminta on sujuvaa, mutta uusien,
verkkoyhtiön suunnitelmia tuntemattomien
Tilanne verkkoyhtiöissä ja urakoitsijoilla on resurssien osalta muutosvaiheessa.
Urakointi on monissa yhtiöissä yhtiöitetty omaan yhtiöön, jolloin resurssien
siirtyvyys verkkoliiketoiminnan ja urakointiliiketoiminnan välillä on vähentynyt ja
osaamiset ovat siiloutuneet. Maakaapeloinnin määrä lisääntyy ja juuri
suurhäiriöissä tarvittavien ilmajohtoasentajien määrä vähenee. Useat yhtiöt tekevät
aktiivisesti töitä varmistaakseen resurssien saatavuuden myös tulevaisuudessa.
Keskeisiä resursseja suurhäiriötoiminnassa ovat käytönvalvojat, korjaavat
resurssit, kuten asentajat, metsurit, työkoneet, tiedustelevat resurssit kuten
partioijat ja helikopterit sekä asiakaspalvelun ja viestinnän henkilöt.

7.1 Varautuminen resurssien hallintaan
Suurhäiriössä resurssimäärää on kasvatettava hyvin nopeasti. Suurta
resurssimäärää on myös kyettävä hallitsemaan koko suurhäiriön ajan.
Resurssienhallintaan varaudutaan suunnittelemalla etukäteen mm. seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Suurhäiriön resurssitarve
Resurssien saatavuuden varmistaminen osana varautumista
Resurssien kutsuminen ja liittäminen suurhäiriöorganisaatioon
Työssä olevien resurssien työaikaseuranta
Ylitöiden ja hätätöiden hallinta
Ulkopuolisten ja ulkomaisten resurssien käyttäminen
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7.2 Resurssitarpeen määritteleminen
Verkkoyhtiö tekee tärkeän strategisen valinnan siitä, miten laajaan suurhäiriöön
varaudutaan. Tämän laajuuden ja suurhäiriön toimintasuunnitelman perusteella
suurhäiriötoiminnasta vastaava henkilö määrittelee tarpeet resurssien määrälle ja
lajeille osana varautumista.
Suurhäiriötilanteessa suurhäiriön johtaja määrittelee resurssitarpeen
käyttökeskuksen ja korjaavien resurssien suhteen. Yksiköiden vetäjät puolestaan
määrittelevät resurssitarpeet omien toimintojensa osalta.

7.3 Resurssien saatavuuden varmistaminen
Verkkoyhtiöt huomioivat suurhäiriötilanteen sopimuksissaan
sopimusurakoitsijoiden kanssa. Sopimuksissa määritellään suurhäiriössä
käytettävien resurssien laatu ja määrät eli se millaiseen valmiuden ylläpitoon
urakoitsijat sitoutuvat. Sopimusurakoitsija vastaa tyypillisesti myös tarvittavien
työkoneiden saatavuudesta. Verkkoyhtiöllä on vastaavia sopimuksia myös muiden
resursseja toimittavien tahojen, kuten metsäpalveluyritysten ja helikopteriyritysten
kanssa.
Sopimusten tulee olla konkreettisia ja käytännöllisiä. Niissä määritellään mm.
resurssien mukanaan tuomat varusteet ja henkilöiltä edellytetty pätevyys sekä
dokumentit, joilla riittävä pätevyys osoitetaan.
Muiden palveluntarjoajien kanssa sovitaan resurssien saatavuudesta
suurhäiriötilanteeseen vastaavasti. Resurssivaraukset voivat olla kaupallisesti
sitovia tai
. Sopimuksilla sovitut resurssit saadaan
käyttöön aina kutsuttaessa ja
tulevat, jos palveluntarjoaja
saa irrotettua ne normaaleista tehtävistään. Joka tapauksessa palveluntarjoajan
kanssa on sovittu käytännön menettelytavoista ja kustannuksista.
Sisäisistäkin resursseista sovitaan organisaatioyksiköiden vastuuhenkilöiden
kanssa. Henkilöiden tehtävät voivat muuttua suurhäiriötilanteessa, minkä vuoksi
perehdyttäminen suurhäiriöprosessin mukaisiin tehtäviin on tärkeää.
Verkkoyhtiöillä on yhteistyösopimuksia myös toisten verkkoyhtiöiden kanssa.
Käytännössä sama myrsky aiheuttaa suurhäiriön myös naapuriverkkoyhtiölle. Näin
ollen parhaita yhteistyökumppaneita ovat hieman etäämmällä sijaitsevat yhtiöt.
Nämä sopimukset ovat usein vastavuoroisia. Yhteistyö voi perustua kirjallisiin
sopimuksiin,
Näissä
sopimuksissa on muiden asioiden ohella hyvä huomioida menettelytavat
meneillään olevien työmaiden keskeyttämisen ja aikataulujen siirtämisen osalta,
sekä näistä aiheutuvat taloudelliset vaikutukset.

7.4 Resurssien kutsuminen
Resursseja kutsutaan valmistautumisvaiheessa, käynnistyksen yhteydessä ja
sähkönjakelun palauttamisessa. Vastuut ja toimintatapa resurssien kutsumisessa
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määritellään suurhäiriön toimintasuunnitelmassa. Yleisperiaatteena on, että se
osapuoli, joka on sopinut resurssien saatavuudesta, vastaa myös kyseisten
resurssien kutsumisesta.
Pitkittyneessä suurhäiriössä resurssit jaetaan työvuoroihin. Vuoro määritellään
joko kutsuttaessa tai viimeistään henkilön ilmoittautuessa palvelukseen.
Hyvä käytäntö
Työvuorojen hallinnan työkalut ja tarvittavat lomakepohjat valmistellaan jo
varautumisen yhteydessä. Harjoitellaan etukäteen miten työvuorolistat
suurhäiriötilanteessa muodostettaisiin.

Resurssivastaava kutsuu asentajaresurssit kenttätöihin. Resurssivastaavia voi
suurissa suurhäiriöorganisaatioissa olla useitakin, esimerkiksi yksi henkilö kullekin
maantieteelliselle alueelle. Resurssivastaava on tyypillisesti urakoitsijan henkilö.
Resurssien hallinta vastaa siitä, että ulkopuoliset työntekijät otetaan vastaan siten,
että he tuntevat itsensä tervetulleeksi ja että heidät perehdytetään tilanteeseen ja
työtapoihin.
Ulkopuolisilla resursseilla tulee olla tehtävien mukaiset pätevyydet ja osaaminen.
Tilaajaosapuolen on varmistuttava käytettävien henkilöiden pätevyydestä
viimeistään silloin, kun henkilöt ilmoittautuvat palvelukseen. Tiedot
suurhäiriöorganisaatioon liittyvistä resursseista syötetään resurssienhallintajärjestelmään ja pätevyyden tarkastaminen dokumentoidaan. Kentällä
työskentelevät ilmoittautuvat tyypillisesti sopimusurakoitsijan toimipisteeseen, ja
viimeistään ilmoittautumisen yhteydessä heidät kirjataan järjestelmään.
Verkkoyhtiön ei tulisi sallia työskentelyä kentällä sellaisille henkilöille, joilla ei ole
asianmukaista osaamista. Tämä on turvallisuuteen liittyvä ehdoton vaatimus.
Koska sopimusurakoitsija tuntee parhaiten käytettävissä olevat henkilöt ja heidän
osaamisensa, se muodostaa työryhmät ja jakaa näille tehtävät.
Hyvä käytäntö
Resurssien kutsuminen (töihin hälyttäminen) osoitetaan mahdollisimman
nopeasti käytönvalvojilta resurssien hallinnasta vastaavien tehtäväksi.
Käytönvalvojat ovat kriittinen pullonkaula suurhäiriötoiminnassa.
Resurssien hankinnasta ja hallinnasta vastaavan henkilön työpiste sijoitetaan
käyttökeskuksen yhteyteen, erityisesti suurhäiriön alkuvaiheissa.
Tilannekuvan ja resurssipyyntöjen välittäminen on tällöin helppoa ja välitöntä
ja resurssivastaava saa tilanteen vakavuudesta nopeasti oikean kuvan.

147 (160)

7.5 Resurssien seuranta
Resurssitilanne on oleellinen osa tilannekuvaa. Käytettävissä olevien resurssien
kokonaismäärä ja laatu sekä työssä ja levossa olevien resurssien määrät on oltava
koko ajan tiedossa. Resursseista vastaavalla on jatkuvasti tiedossaan joka ikinen
suurhäiriöorganisaatioon liittynyt ja kuuluva henkilö. Resurssivastaava pitää myös
kirjaa siitä missä työryhmässä kukin henkilö on töissä. Työryhmätasolla seurataan
mitä tehtäviä kukin työryhmä on tekemässä ja missä työryhmä liikkuu.
Erityisesti kenttähenkilöstön osalta resurssien seuraaminen on turvallisuuden
kannalta tärkeää. Resurssien seuranta mahdollistaa myös toiminnan ohjauksen ja
siten toiminnan tehokkuuden.
Jos työryhmän henkilöt vaihtuvat, resurssivastaavat päivittävät tiedot resurssienhallintajärjestelmään ja tiedottavat asiasta edelleen muille osapuolille.

7.6 Työajan seuranta
Työpäivät ovat pitkiä ja työajat melko joustavia suurhäiriötilanteissa. Se ei
kuitenkaan poista tarvetta seurata työ- ja lepoaikoja henkilötasolla. Tämä pätee
kaikkiin mukana oleviin henkilöstöryhmiin.
Kun suurhäiriö todetaan kestävän pitkään, resurssit jaetaan työ- ja lepovuoroihin.
”On voitava johtaa organisaatiota siten, että myös lepoaika järjestetään”
”Suurimpia virheitä on se, että ensimmäisiä miehiä pidetään liian pitkään
töissä - laitettava vuoroon”
”Eri vuodenajat ovat erilaisia. Tehokas resurssikäyttö edellyttää työskentelyä
päivällä, ei pimeän aikaan. Vain kiireellisiä töitä tehdään öisin, muita töitä
päiväaikaan”
Vastuu seurannasta tulisi olla yksikäsitteisesti määriteltynä. Nykyisin työaikoja
seuraavat ensisijaisesti työnjohtajat ja esimiehet ja lisäksi osallistuville korostetaan
heidän omaa vastuutaan ilmoittaa esimiehilleen, jos työvuorot uhkaavat käydä
ylipitkiksi tai, kun 12 tunnin työvuoro tulee täyteen. Jos ulkopuolisia urakoitsijoita
on mukana ja heistä on muodostettu omat työryhmät, urakoitsijat vastaavat omien
henkilöidensä työajan seurannasta.
Resurssien hallinnan kannalta on oleellista tietää kaikkien henkilöiden osalta onko
hän työ- vai lepovuorossa. Kokonaisuuden hahmottaminen ja resurssien käytön
suunnittelu edellyttää, että tiedot kaikista resursseista ovat käytettävissä ja ajan
tasalla.
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7.7 Hätätöiden teettäminen
Suurhäiriön johtaja päättää hätätöiden teettämisestä. Hän voi keskustella asiasta
johtoryhmän kanssa.
Suurhäiriön johtaja vastaa hätätyöilmoituksien tekemisestä ja lähettämisestä
viranomaisille. Hän vastaa edelleen hätätyön käyttöönoton tiedottamisesta
suurhäiriöorganisaatiossa.
Hätätöitä on käsitelty myös luvussa 3.4.5

.

7.8 Verkkoyhtiön omien resurssien laajennettu käyttö
Useissa verkkoyhtiöissä koko henkilöstö on velvollinen osallistumaan ruuhka-,
suurhäiriö- ja poikkeustilanteiden hoitoon. Tämän menettelyn etuna on se, että
henkilöt tuntevat entuudestaan verkkoyhtiön toiminnan ja ovat motivoituneita
toimimaan oman yhtiön ja sen asiakkaiden puolesta.
Työtehtävät suurhäiriössä saattavat poiketa paljonkin normaaliajan tehtävistä.
Henkilöille on määritelty primäärinen ja sekundäärinen rooli suurhäiriössä. Myös
nämä henkilöt ovat resurssien hallinnan piirissä.

7.9 Ulkopuolisten resurssien käyttäminen
Verkkoyhtiö tekee strategisen valinnan siitä, kuinka laajaan suurhäiriöön se
varautuu. Omat ja sopimusurakoitsijoilta resurssit mitoitetaan edellä mainitun
laajuuden mukaiseen toimintaan.
Muilla ulkopuolisilla resursseilla voidaan nopeuttaa sähkönjakelun palauttamista.
Ulkopuolisilla resursseilla ei ole sopimusta jatkuvista palveluista verkkoyhtiön
kanssa. Niitä ovat esimerkiksi toisten verkkoyhtiöiden urakoitsijat tai
valtakunnalliset urakoitsijat, joilla ei ole palvelusopimusta kyseisen verkkoyhtiön
kanssa. Ulkopuolisia resursseja käytetään pääasiassa vikojen korjauksessa.
Laajassa myrskyssä lisäresursseja on vaikea saada muiden verkkoyhtiöiden
resursseja voidaan siirtää eri läänien alueelta toiselle
alle vuorokauden kuluessa. Resurssit voivat lähteä alle tunninkin varoitusajalla ja
niiden liikkumista rajoittaa lähinnä ajoaika paikkakunnalta toiselle. Liikkuvuus ei
sinällään ole ongelma. Esimerkiksi suurten verkkoyhtiöiden resursseja joudutaan
joka tapauksessa siirtämään alueelta toiselle.
Ulkopuolisilta resursseilta edellytetään niiden työnantajan toimittavan kirjalliset
ilmoitukset ammatillisista osaamisista, kokemuksesta ja suoritetuista
koulutuksista. Tämä käsitellään varautumisen aikana sovittaessa resurssien
toimittamisesta. Ilman näitä tietoja ulkopuolisia resursseja ei tulisi käyttää.
Kirjallinen vahvistus tarvitaan, jotta tapaturmatilanteessa voidaan osoittaa asioiden
olleen kunnossa.
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Optimitapauksessa ulkopuolisia resursseja on käytetty jo aiem
tai ne on muuten perehdytetty kyseisen verkkoyhtiön toimintatapaan
suurhäiriössä. Tarvittaessa heille järjestetään pikaperehdytys palvelukseen
ilmoittautumisen yhteydessä.
Ulkopuolisilla resursseilla tulisi olla mukanaan asianmukainen vaatetus, sekä
kaikki mahdollinen varustus, materiaalit, kalusto ja työvälineet mitä töissä
tyypillisesti tarvitaan. Tämä tulisi olla sovittuna osana suurhäiriöön varautumista.
Hyvä käytäntö
Ulkopuoliset resurssit osoitetaan sopimusurakoitsijan alaisuuteen. Suurilla
verkkoyhtiöillä voi olla useita alueellisia sopimusurakoitsijoita.
Ulkopuolisia resursseja käytetään osana sopimusurakoitsijan työryhmiä.
Esimerkiksi metsurit liitetään osaksi viankorjauksen työryhmää. Näin
sopimusurakoitsijan työnjohto voi varmistua työtapojen soveltuvuudesta ja
teknisten ratkaisujen oikeellisuudesta.
Työskennellään sellaisten resurssien kanssa, jotka ovat tehneet aiemmin
yhteistyötä sopimusurakoitsijan tai verkkoyhtiön kanssa.
Normaalin toimialueen ulkopuolelta tuleville resursseille
voi myös kohdentaa isompia viankorjaustehtäviä. On helpompaa korjata
paikallaan samaa vikaa kuin etsiä kohteita tuntemattomalla alueella.
Pienjänniteverkon vikojen korjauksessa voidaan käyttää pienempiä paikallisia
urakoitsijoita samanaikaisesti kun sopimusurakoitsija korjaa
keskijänniteverkon vikoja.

Ulkopuolisten resurssien käyttäminen poikkeaa normaalista tilanteesta ja siksi
työturvallisuudesta huolehtimiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Tämänkin
vuoksi sopimusurakoitsijan kanssa tulisi sopia työryhmien liittämisestä heidän
johdettavakseen jo palvelusopimusta tehtäessä.
”Verkon korjauksessa töiden alihankinta tulisi olla urakoitsijan ”vastuulla”.
Urakoitsijalla olisi koordinointivastuu alihankintaverkostosta. Alihankkijoita
ovat esimerkiksi maanrakentajat ja metsurit.”
Käytettäessä toimialan ulkopuolisia resursseja, tulisi heidän olla perehdytettyjä
si käyttää
vikojen korjauksessa.
Resurssien tarpeen ja saatavuuden tulisi olla tasapainossa.
”Laatu alkaa kärsiä massan myötä, loppupäästä tulee mukaan varsin vähin
eväin liikkeelle lähtenyttä porukkaa.”
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Ulkopuolisia resursseja voidaan käyttää myös asiakaspalvelussa ja viestinnässä.
Näiltäkin resursseilta voidaan edellyttää perehdytystä ja kokemusta toiminnasta
suurhäiriössä.

7.10 Ulkomaisten resurssien käyttäminen
Suurhäiriön aikaisissa korjaustöissä voi tarvittaessa käyttää myös ulkomaalaisia
työntekijöitä.
Ulkomaisiin resursseihin pätevät samat asiat kuin ulkopuolisiin resursseihin. Sen
lisäksi tulisi ulkomaisten resurssien kanssa on hyvä huomioida seuraavat asiat:
-

-

-

Työntekijät eivät osaa suomea lainkaan tai heidän suomenkielen taitonsa voi
olla puutteellinen. Virolaisista löytyy yleensä henkilöitä, jotka ymmärtävät
kohtalaisesti suomea. Kielitaidottomuus on ongelma erityisesti silloin, kun
ollaan keskeytystyössä ja pitää varmistaa ymmärtäminen.
Englanninkielen käytössä on paljon epävarmuustekijöitä. Koska käskyjen,
ohjeiden ja viestien kunnollinen ymmärtäminen on oleellista, tulisi
suomenkielen taito olla edellytys. Suomalaisissa verkkoyhtiöissä yrityksen
virallinen kieli on suomi tai ruotsi. Englantia käytetään kentällä hyvin vähän.
Henkilöiden tulee olla perehdytetty kyseisen verkkoyhtiön tai vähintään
suomalaisen jakeluverkon rakenteisiin ja toimintatapoihin.
Suurhäiriötilanteessa tämä ei onnistu, joten käytännössä henkilöiden tulisi

Ulkomaisen resurssin töihin kutsuvan osapuolen tulisi huomioida se, mitä
lainsäädännössä velvoitetaan ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyen.
Hyvä käytäntö
Verkkoyhtiö ei suoraan hanki ulkomaista työvoimaa. Sopimusurakoitsija
hankkii ulkomaisen työvoiman oman konserninsa ulkomaisista tytäryhtiöistä.
sa
lainsäädännön mukainen käsittely on suoraviivaisempaa ja
sopimusurakoitsijalla on todennäköisesti käytännön järjestelyistä jo aiempaa
kokemusta.

Ulkomaiset työntekijät voidaan alistaa paikallisen sopimusurakoitsijan työnjohdon
alle. Heitä voidaan käyttää erityisesti kokonaan uuden verkon rakentamisessa. Vian
selvittämisessä kieliongelmat muodostuvat esteeksi.
Ulkomaisten resurssien käytöstä tulisi ehdottomasti sopia varautumisen aikana
sopimusurakoitsijan kanssa. Suurhäiriön aikana kunnolla sopiminen on
käytännössä mahdotonta.
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7.11 Resurssienhallinnan järjestelmät
Toimiva resurssien hallinta edellyttää sitä tukevaa resurssienhallintajärjestelmää.
Vain järjestelmä mahdollistaa tietojen pitämisen ajan tasalla, niiden jakamisen ja
sen, että kaikilla osapuolilla on yhtenäinen käsitys resurssitilanteesta.
Verkkoyhtiöillä on melko vähän käytössään varsinaisia resurssien hallinnan
järjestelmiä. Nykyiset ratkaisut perustuvat lähinnä radiopuhelinjärjestelmiin,
intranetiin ja Exceliin, joilla on korvattu keltaisia lappuja ja sinikantisia vihkoja.
Resurssien ohjausta varten työryhmät ja muut kentällä olevat resurssit tulisi voida
nähdä karttapohjaisella näytöllä mielellään siten, että niitä voisi tarvittaessa
tarkastella myös yhdessä sähköverkon, vikailmoitusten ja työmääräinten kanssa.
Resurssien seuranta karttapohjaisessa järjestelmässä parantaisi myös
työturvallisuutta.
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8 ASIAKASPALVELU
Asiakaspalvelu vastaa suurhäiriössä tiedusteluihin sähköttömistä kohteista ja
alueista, yleisestä häiriötilanteesta, viankorjausennusteista, korjaustöiden
etenemisestä ja korvauskysymyksistä sekä kirjaa vikailmoituksia ja antaa
toimintaohjeita asiakkaille. Häiriötiedottamista on käsitelty asiakasviestinnän
yhteydessä kohdassa 8.4 Häiriötiedottaminen .
Jotta asiakkaiden palveleminen olisi ylipäätään mahdollista, asiakaspalvelu pyrkii
jatkuvasti ylläpitämään mahdollisimman hyvää alueellista tilannekuvaa kultakin
maantieteelliseltä alueelta.
Asiakkaat voivat asioida sekä sähköisissä palveluissa että perinteisessä
puhelinpalvelussa. Puhelinpalvelun ruuhkautumista voidaan välttää tarjoamalla
automaattisia sähköisiä palveluja ja kannustamalla asiakkaita niiden käyttöön.

8.1 Asiakaspalvelu asiakkaan kannalta
Suurhäiriötilanteessa asiakas haluaa varmistaa, että sähköyhtiö tietää hänen
sähkökatkostaan sekä tietää milloin sähköt palautuvat hänen käyttöpaikkaansa.
”Inhimillisellä vuorovaikutuksella on merkitystä asiakaspalvelussa. Asiakkaat
eivät halua asioida automaatin, vaan ihmisen kanssa.”
”Ensi vaiheen tilannetiedottamisessa automaattikin koetaan usein
hyödylliseksi.”
Sähkökatkon pitkittyessä yhä useammat asiakkaat haluavat selvittää sähköjen
palautumisen ajankohdan. Lisäksi asiakkaat haluaisivat tietää, miksi korjaaminen
kestää ja miksi ilmoitettuja vikoja ei ole vielä korjattu.
Hyvään sähkönlaatuun tottuneet sähköyhtiön asiakkaat soittavat asiakaspalveluun
melko herkästi. Maaseudulla ihmiset ovat tottuneet pidempiin sähkökatkoihin.
Siellä puhelimeen ei tartuta heti, vaan vasta kun tilanne pitkittyy normaalia
pidemmäksi eikä tietoa tapahtuneesta saada. Maaseutuyhtiöissä asiakaspalvelu
ruuhkautuu pahiten muutaman tunnin kuluttua suurhäiriön alkamisesta.
”Mikäli asiakaspalvelu ei kykene vastaamaan asiakkaiden tiedon ja
tiedottamisen tarpeeseen, he kääntyvät median puoleen.”
Osaa asiakkaista kiinnostaa myös kuinka laaja sähkönjakelun häiriö on ja mitä
erityisesti hänen alueellaan on tapahtunut. Asiakkaat ovat kiinnostuneita myös
lähistöllä tehtävistä korjaustöistä.
Kun asiakas on havainnut sähköverkon vian, hän haluaa ilmoittaa siitä
sähköyhtiölle. Suurhäiriön myöhemmässä vaiheessa asiakkaita kiinnostavat vakioja vahingonkorvaukset, niiden suuruudet, maksuajankohta sekä asiakkailta
edellytetyt menettelyt. Asiakaspalvelun henkilöiden on tämän vuoksi hyvä tuntea
niin sähkömarkkinalain sisältö, verkkopalveluehdot kuin oman yhtiön
korvauskäytännötkin.
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8.2 Asiakaspalvelun organisaatio
Asiakaspalvelu toimii suurhäiriössä tyypillisesti omana organisaatioyksikkönään,
jota johtaa nimetty vastuuhenkilö. Asiakaspalvelu toimii tyypillisesti 24 tuntia
vuorokaudessa ja työskentelee normaalitilanteessakin työvuoroissa.
Asiakaspalvelua hoidetaan normaaliin työaikaan tyypillisesti käyttökeskuksen
yhteydessä. Työajan ulkopuolella se on usein ulkoistettu ulkopuoliselle toimijalle.
Suurhäiriössä asiakaspalvelun henkilömäärää kasvatetaan merkittävästi
normaalitilanteeseen nähden. Asiakaspalvelua hoitavat tällöin myös esimerkiksi
verkkoyhtiön toimihenkilöt.
Energiayhtiöt ovat viime vuosina karsineet fyysisiä palvelupisteitä. Niiden merkitys
on suurhäiriötilanteessa melko pieni.

8.3 Vikailmoitusten vastaanottaminen
Suurhäiriön alussa yksittäisillä asiakkaiden ilmoituksilla sähköttömyydestä ole juuri
merkitystä, koska keskijänniteverkotkin ovat jännitteettömänä. Tehokkaalla
asiakastiedottamisella (mm. alueradioissa) voidaan tässä vaiheessa rajoittaa
yhteydenottojen määrää, jotta asiakaspalvelu ei tukkeentuisi. Tiedottamisessa
kannustetaan asiakkaita olemaan ilmoittamatta sähköttömyydestä, mutta kuitenkin
ilmoittamaan havaitsemistaan
sähköverkon vikapaikoista ja vikojen
tyypeistä. Näiden ilmoitusten avulla
verkkoyhtiö voi tarkentaa tilanneMonet verkkoyhtiöt pyytävät
suurhäiriön alkuvaiheessa
kuvaansa.
Kun keskijänniteverkko on saatu pääosin
kuntoon, verkkoyhtiö haluaisi tietää
kaikista pienjänniteverkon vioista. Tällöin
asiakastiedottamisessa on hyvä
kannustaa asiakkaita ilmoittamaan
mahdollisista vikahavainnoista sekä myös
sähköttömyydestä.
Asiakaspalvelu voi varmistaa soittajan
antamat tiedot ottaessaan vastaan
vikailmoituksen puhelimitse. Asiakkaan
yhteystietojen kirjaaminen on tärkeää,
jotta urakoitsija voi tarkistaa
viimeisimmän sähkönjakelun tilanteen
vielä ennen työryhmän lähettämistä
paikalle.
Mikäli verkkoyhtiön asiakaspalvelu on
ruuhkaantunut, asiakkaalle voidaan
tarjota mahdollisuutta jättää
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asiakkaitaan olemaan ilmoittamatta
sähkökatkosta. Perusteluna
sanotaan, että verkkoyhtiössä
tiedetään jo, että sähköt ovat poikki.
Yhtiöt pyytävät asiakkaita soittamaan
vain, jos heillä on tietoa
vikapaikoista. Myöhemmässä
vaiheessa moni verkkoyhtiö jää
kuitenkin odottamaan asiakkaan
yhteydenottoa, koska se auttaa
löytämään pienjänniteverkon vikoja.
Tämä on verkkoyhtiön kannalta
katsottuna looginen, mutta
asiakkaan kannalta täysin
epälooginen toimintamalli. Asiakkaat
eivät tunne miten verkkoyhtiö toimii,
eivätkä he tiedä, eikä heillä ole
mahdollisuuksia seurata missä
vaiheessa korjaus etenee. Moni
pienjännitevika raportoidaan vasta
sitten, kun asiakkaan pinna on jo
täysin palanut.

ilmoituksensa myös ääniviestillä. Viestit voidaan purkaa tietokoneella ja
asiakkaalle voidaan tarvittaessa myös soittaa takaisin.

8.4 Häiriötiedottaminen
Häiriötiedottamiseen on tarjolla monipuolisia teknisiä välineitä.
Automaattinen häiriötiedote puhelinpalveluna
Automaattinen häiriötiedote puhelinpalveluna on oleellinen tekijä asiakaspalvelun
kuormituksen pienentäjänä. Selkeäsisältöinen häiriötiedote tyydyttää asiakkaiden
tiedon tarpeen jopa noin 70 80 % tapauksista.
Henkilökohtainen puhelinpalvelu
Mikäli automaattinen häiriötiedote ei tarjoa tarvittavaa tietoa, voi asiakas siirtyä
henkilökohtaiseen puhelinpalveluun. Puhelinpalvelu on usein hyvin ruuhkainen, ja
asiakas voi joutua soittamaan useampaan kertaan. Kovan paineen alla tehty
asiakaspalvelutyö on henkisesti raskasta.
Asiakas haluaa saada asiansa kerrottua. Mikäli hän ei saa yhteyttä verkkoyhtiön
asiakaspalveluun, hän soittaa muihin löytämiinsä numeroihin. Tapani- ja Hannu
myrskyissä asiakkaat olivat olleet yhteydessä mm. toisten sähköyhtiöiden
asiakaspalvelunumeroihin, hätänumeroon sekä kantaverkkoyhtiö Fingridin
valvomoon.
Hyvä käytäntö
Asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus jättää puhelinpalvelussa
myös viesti vastaajaan. Verkkoyhtiö käsittelee asian niin
pian kuin mahdollista.

Karttapalvelu verkkoyhtiön www-sivuilla
Karttapohjaiset esitykset sähkönjakelun häiriötilanteista ovat hyvin informatiivisia
ja selkeitä. Verkkoyhtiöiden karttapalveluissa esitetään tyypillisesti häiriöt ja niiden
vaikutuksen alla olevien asiakkaiden lukumäärä. Hyödyllinen mutta vaikeasti
tuotettava tieto olisi häiriön päättymisajan arvio.
Nettisivuilla ja karttapalveluiden yhteydessä voidaan esittää myös muuta tietoa
häiriöistä, esimerkiksi korjaustöissä olevien henkilöiden lukumäärä. Edelleen
voidaan asiakkaille antaa toimintaohjeita ja varoittaa sähkölinjojen ja kaatuvien
puiden vaarallisuudesta.
Nettisivujen ja karttapalveluiden tulisi olla mahdollisimman pelkistettyjä sivujen
latausaikojen minimoimiseksi. Niiden tulisi olla saatavana myös älypuhelimiin
sovitettuina, jotta tietoa olisi saatavilla kännykällä silloin, kun kodin
tietokonelaitteisiin ei saada sähköä.
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Sähkökatkotieto tekstiviestillä
Häiriötiedottaminen tekstiviesteillä on erittäin tehokasta. Tekstiviesti on
erinomainen massaviestin, jota käytettäessä tietoa voidaan myös kohdentaa
halutuille vastaanottajille esimerkiksi häiriöiden laajuuden perusteella. Niiden
käyttäminen vähentää tarvetta henkilökohtaiselle puhelinpalvelulle.
Tekstiviestien avulla verkkoyhtiön asiakkaat voivat saada:
-

Ennakkotiedon tai varoituksen mahdollisista häiriöistä
Tiedon sähkökatkon alkamisesta
Tiedon sähkökatkon arvioidusta kestosta
Tarkennuksia sähkökatkon arvioituun kestoon
Ilmoituksen sähkökatkon päättymisestä
Muuta kohdennettua tiedottamista

Sähkökatkotieto sähköpostina
Tekstiviestipalvelua vastaava palvelu voidaan toteuttaa myös sähköpostin
välityksellä. Sähköpostin saavutettavuus on kuitenkin heikompi kuin tekstiviestien.
Sähköpostia voidaan käyttää erityisesti täydentämään tekstiviestipalvelua.
Hyvä käytäntö
Onnistunut asiakasviestintä vähentää painetta asiakaspalvelussa. Suurin osa
asiakkaista rauhoittuu, kun heille kerrotaan avoimesti, rehellisesti ja selkeästi
mitä on tapahtunut, mitä tulee tapahtumaan, miten verkkoyhtiö toimii ja
miten heidän itsensä kannattaa toimia.
Automaattiset tiedotteet suurhäiriötilanteesta vähentävät asiakaspalveluun
pyrkivien soittajien määrää. Puhelinpalvelussa, tekstiviestipalvelussa ja
karttapalvelussa saatavilla oleva tieto riittää useimmille asiakkaille. Tämä
mahdollistaa tilanteen selvittämisen kannalta tärkeiden puheluiden, kuten
esimerkiksi vikapaikkailmoitusten läpipääsyn asiakaspalveluun.

8.5 Asiakaspalvelun yhteistyötahot suurhäiriössä
Asiakaspalvelun yhteistyötahot suurhäiriössä ovat pääasiassa sisäisiä osapuolia.
Käyttökeskus
Käyttökeskus tuottaa sekä yleistä että paikallista tilannekuvaa, jonka avulla
asiakaspalvelu palvelee asiakkaita. Asiakaspalvelu puolestaan tuottaa häiriö- ja
vikapaikkatietoja käyttökeskuksen käyttöön. Asiakaspalvelun tuottamilla tiedoilla
täydennetään tilannekuvaa ja ohjataan korjaavia resursseja.
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Viestintä
Viestintäyksikkö avustaa puhelinpalvelua konsultoimalla asiakasviestinnän
suunnittelussa eli esimerkiksi siinä miten asiakaspalvelu kertoo asioista ja vastaa
asiakkaiden kysymyksiin.
Tietohallinto
Tietohallinto vastaa asiakaspalvelun tietojärjestelmien toimivuudesta ja
suorituskyvystä.

8.6 Varautuminen asiakaspalveluun
Asiakaspalvelun hoitamiseen varaudutaan suunnittelemalla palveluprosessit,
tehtävät ja vastuut samoin kuin muillakin osa-alueilla. Lisäksi huolehditaan, että
asiakaspalvelukanavat ja niihin liittyvät järjestelmät ovat kunnossa, ja että ne on
mitoitettu suurhäiriötilanteen edellyttämällä tavalla.
Asiakaspalvelu toimii energiayhtiöissä vikapalvelun osalta normaalitilanteessakin
ympärivuorokautisesti. Monessa verkkoyhtiössä vikailmoitusten vastaanottoa
hoitaa virka-ajan ulkopuolella ulkopuolinen palveluntuottaja. Vikapuhelut, jotka
eivät ratkea asiakaspalvelussa, ohjataan edelleen verkkoyhtiön päivystäjille tai
käyttökeskukseen.
Suurhäiriön alkuvaiheissa asiakaspalvelu ruuhkautuu hyvin nopeasti. Varautumisvaiheessa varmistetaan erityisesti, että asiakaspalvelun kapasiteettia voidaan
tarvittaessa nopeasti nostaa, myös pitkään jatkuvissa tilanteissa. Tämä tarkoittaa
mm. riittävän henkilöresurssien määrän ja sen osaamisen varmistamista sekä
teknisten järjestelyjen, kuten puhelinkapasiteetin riittävyyden varmistamista.
Sähköisen asiakaspalvelun kehittäminen on oleellista koko asiakaspalvelun
onnistumisen kannalta. Useimmat asiakkaista tiedustelevat puhelinpalvelusta hyvin
yksinkertaisia tietoja, joita voitaisiin välittää sähköisissäkin kanavissa, kohdistetun
aktiivisen tiedottamisen tai itsepalvelutoimintojen avulla. Sähköisillä palveluilla on
mahdollista käsitellä suurin osa puhelinpalvelun palvelupyynnöistä. Tavoite on
tärkeä, jotta puhelinpalvelun asiakaspalvelijat voisivat keskittyä asiakkaiden
parempaan palvelemiseen.
”Vikapuheluita pitää kuunnella, koska asiakas on ihminen, ei käyttöpaikka”
8.6.1 Asiakaspalvelijoiden perehdyttäminen
Asiakaspalvelun resurssien perehdyttäminen on hoidettava
Perehdytettyjen henkilöiden toiminta
takaa onnistumisen suurhäiriössä. Suurhäiriön aikaiseen
asiakaspalveluyksikköön nimettyjen henkilöiden olisi hyvä harjoitella
asiakaspalvelussa toimimista säännöllisesti oman työn ohessa.
”Mitä ei ole tehnyt normaaleissa oloissa, ei toimi suurhäiriössä”.
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Mitä enemmän asiakaspalvelussa on asiantuntemusta, sitä vähemmän
vikailmoituksia pitää käsitellä myöhemmissä vaiheissa. Jos tietoja voitaisiin
käsitellä hieman analyyttisemmin jo puhelun aikana, voitaisiin välttää jonkin verran
turhaa ajelua kentällä. Esimerkiksi asiakkaan ilmoittamat viat voitaisiin luokitella jo
asiakaspalvelussa karkealla tasolla.
Vaikka luokittelu on haastavaa, ei se mahdotonta ole.”
”Mittarinvaihdossa tuntui aluksi tuskaiselta kouluttaa umpimetsästä otetut
henkilöt hoitamaan kontaktointia, mutta se saatiin onnistumaan hyvin.”
Puhelinasiakaspalvelu ei ole työpaikkana aina kaikkein houkuttelevin. Alan
henkilöstön vaihtuvuus on erityisesti pääkaupunkiseudulla melko suurta.
Maaseutuyhtiöissä henkilöstön pysyvyys on parempi ja osaamisen ylläpitäminen
näin ollen helpompaa.
Useissa yhtiöissä periaatteena on, että koko verkkoyhtiön henkilöstö osallistuu
toimintaan suurhäiriön aikana. Näin ollen kuka tahansa voi päästä
asiakaspalvelijaksi.
8.6.2 Varautuminen henkiseen ja fyysiseen väkivaltaan
Suurhäiriötilanteissa asiakkaiden pinna palaa ja tilanteet kärjistyvät normaalia
helpommin. Asiakaspalvelu saattaa saada asiakkailta myös suoria uhkauksia. Myös
asentajat voivat kohdata kentällä fyysistä väkivaltaa ja uhkauksia. Näissä tilanteissa
on syytä aina ottaa yhteyttä poliisiin ja antaa asia välittömästi heidän
hoidettavakseen.
”Voi tulla myös väkivaltaisia uhkauksia (tappo- ja pommiuhkauksia).”
Varautumissuunnitelmassa tulisi olla ohjeistus myös näihin tilanteisiin.
8.6.3 Asiakaspalveluun valmistautuminen
Asiakaspalvelu
usein kysytyt
kysymykset ja laatimalla niihin valmiit vastaukset. Asiakkaille annettavat
toimintaohjeet voitaisiin niin ikään koota esimerkiksi intranetiin.
8.6.4 Kenttähenkilöstön valmentaminen
Kenttähenkilöille on hyvä järjestää perehdytys asiakaspalveluun suurhäiriön
aikaisia asiakaskohtaamisia silmällä pitäen. Toimintaohjeiden tulisi olla
mahdollisimman selkeitä ja yksinkertaisia, koska väsyneenä asiakaspalveluasenne
ei aina ole parhaimmillaan.
8.6.5 Tekninen varautuminen
Asiakkaat odottavat nykyään saavansa palvelua myös uudemmissa digitaalisissa
palvelukanavissa, kuten Facebookissa ja Twitterissä. Wikipedian mukaan
Facebookin aktiivisia käyttäjiä on Suomessa noin 1,7 miljoonaa ja Twitterin
käyttäjiä noin 0,3 miljoonaa. Näiden kanavien käyttöönotto olisi hyvä tehdä hyvissä
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ajoin ennen suurhäiriötä. Niihin on tutustuttava ja niitä on opittava käyttämään jo
varautumisaikana. Suurhäiriön aikana ei ole mahdollista ottaa hallitusti käyttöön
uusia tiedotuskanavia.
Asiakaspalvelun tieto- ja puhelinjärjestelmien käytettävyys ja kapasiteetti tulisi
myös varmistaa.
Hyvä käytäntö
Käytetään automaattista puhelinvastaajapalvelua. Mitä parempi viesti
puhelinpalvelussa on, sitä harvempi haluaa henkilökohtaista palvelua.
Ajantasainen viesti puhelinvastaajapalvelussa välittää myös asiakkaille tiedon
siitä, että tilanne on verkkoyhtiöllä hallinnassa.
Puhelin- ja nettijärjestelmien kapasiteetin mitoittaminen on mahdotonta,
ellei tiedetä kuinka moni on pyrkinyt asioimaan palveluissa. Varautumisvaiheessa on hyvä luoda menettelyt, joiden avulla palveluihin pyrkineiden
asiakkaiden ja yhteydenottojen lukumäärä kyetään rekisteröimään. Muita
asiakaspalvelun tehokkuusmittareita ovat mm. jonotusaika, puhelun
kestoaika ja tavoitettavuusprosentti.
8.6.6 Asiakaspalvelu suurhäiriön aikana
Verkkoyhtiön on hyvä tehdä yhteyden ottaminen asiakaspalveluun
mahdollisimman helpoksi. Hädässä henkilöllä on taipumus hermostua musiikin
kuunteluun puhelimessa tai useiden valintojen tekemiseen numeronäppäimillä.
Asiakasviestinnän ja asiakaspalvelun sähköisiä järjestelmien valvonnalla taataan,
että niiden toiminta ja suorituskyky vastaavat tilanteen vaatimuksia, ja siten
hoitavat suurimman osan asiakkaiden palvelutarpeista.
Reaaliaikainen tilannekuva on oleellinen tieto asiakaspalvelussa. Asiakaspalvelijoiden olisi hyvä saada nopeasti selvitettyä sähköntoimituksen tila ja mahdollisten
korjaustöiden tilanne juuri kyseisen asiakkaan käyttöpaikassa ja lähiseudulla.
Asiakaspalvelun työtä helpottaisi, mikäli se saisi urakoitsijoilta ilmoitukset
korjaustöiden valmistumisesta sekä korjausaikojen päivityksistä mahdollisimman
reaaliaikaisesti.
Asiakaspalveluun tulee paljon ja monenlaisia kysymyksiä suurhäiriöön liittyen.
Asiakaspalvelu voi kirjata ylös sellaiset usein toistuvat ja olennaiset asiat, joilla
voidaan ajatella olevan laajempaakin kiinnostusta verkkoyhtiön asiakaskunnassa.
Nämä asiat voidaan välittää edelleen tiedoksi tiedotusvastaaville, jotka muokkaavat
niistä tiedotteita valitsemiinsa viestintäkanaviin.
Asiakaspalvelu ja viestintä toimivat käsi kädessä. Asiakaspalvelun on hyvä olla
jatkuvasti tietoinen siitä mitä medialle viestitään. Mitään sellaista ei saisi lähetä
medialle, josta asiakaspalvelulla ei olisi karkeata käsitystä.
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Tietojärjestelmien rooli on keskeinen alueellisen, kohdistetun tilannetiedon
jakamisessa. Asiakaspalvelu on jatkuvasti kiinni puhelimessa ja jos aluekohtainen,
paikallinen tieto ei välity asiakaspalvelulle järjestelmien kautta, sitä tulee
tarvittaessa viedä asiakaspalvelijan pöydälle vaikka paperilla.
Hyvä käytäntö
Kun vikapuhelujen määrä on laskenut alas, asiakaspalvelu voi siirtyä
käänteiseen toimintaan. Asiakaspalvelu soittaa sähköttömille asiakkaille ja
kertoo tilanteesta ja arvioidusta sähköjen palautusajankohdasta.
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